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ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinię w Bielsku Podlaskim Zaprasza do złoŻenia oferty na
przeprowadzenie Szkoleń dta placowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku
Podlaskim oraz Dyrektora Placówki opiekuńczo-wychowawczęj Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku
Podlaskim w lamach projektu ,,Rodzina - inwestycja w ptzyszłość"współfinansowanego Ze
Środkow Europejskiego Fullduszu SpołecZnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Podlaskiego na \ata 2014-2020, w ramach Działania J .Ż, Poddziałania 7 .2'1 Rozwoj
usług społecznych i zdrowotnych na rzęcz osób zagroŻonych wykluczeniem społeaznym.

I.

Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowe Cenfi'um Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja I7 , Il - 100 Bielsk Podlaski

pok. nr 5
tel. 85 833 2676^ fax 85 833 2675
e-mail: centlum3maia@poczta.onet.pl
Miejsce pubiikacji ogłoszenia o zamówieniu:
strona inlernetowa: www.pcprbielskpodlaski.pl"
Tablica infbrmacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie adres: Bielsku
Podlaskim ul. 3 Maja 17
Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego adres: Bielsk Podlaski
Mickięwicza
46
ul.

il.

Termin i forma składania ofert:
ofer'ty naleŻy składać w formie pisemnej lub na e-mail (wydrukowane dokumenty
naleŻy podpisać i zeskanowaĆ w formacie PDF) w języku polskim w terminie do

l4.I0.2017r. Formularz oferlowy naleŻy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
W przypadku of'erty pisemnej, ofertę wTaZ Z pozostałymi dokumentamt naleŻy złoŻyc
w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przez otwarciem kopercie na adres wymieniony
w pkt I. Koperlę naleŻy opisaÓ następująco: Zapytanl'e ofertowę do projektu ,,Rodzina inwestycja w przyszłość''ofertę w wersji elektronicznej * podpisany przez osobę
upowaznioną. Sl<an naleŻy przesłac na adres e-mail określony w pkt. I. W temacie
naleŻy wpist-Lc 'Zapytanie ofeftowe do projektu ,'Rodzina - inwestycj a w ptzyszłośó'''
oferty złoŻorle po terminie nie będą brane pod uwagę.

III.

osoby uprawnione do kontaktów:
osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i procedurach: Monika Kamińska 85 833 10 82, Małgorzata Czarkowska 85 833 26 76,
e-mail : centrurn3rnaj a@poczta.onęt.pl

Iv.

Tryb udzielania zamówień
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z ,,WyĄycznyml w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego'

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu SpójnoŚci na IataŻ014-2020".
Do niniejszego zapytania ofefiowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004t.
Prawo Zamowleń Publicznych(Dz"U' z20I7r. Poz" 1,579)

['

Wspólny Slolvnik Zamówień (CPv):
CPV: 8051 1000-9 Usługi szkolenia personelr-t

VI.

Opis przedmiotu zamówienia _ usługi
Dzlałaniaprojektowe będą skierowane do kadry"jak i dyrektorów placówek zajmt\ących się opieką
i kontrolą nad pieczą zastępczą.

I.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

1. Przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników Polviatowego Centrum

Pomocy
Rodzinie w Bielsku Potllaslrim oraz Dyrelrtora Placórvki Opiekuńczo-Wychowawczej
Typu Rodzinnego Nr I w Bielsku Podlaskim
F ornta prow adz e nia : szkolenie
Tamatykcł szkoLenia i ettłp-y realizctcii''

a) profiiaktyka vtza\eŻnień - 8 godzin szkolenia clla 8 osób, tetmin szkolenia:
paŹdzierrrik Ż0I7r'
b) trr'rdności opiekuńczo_wychowawc,ze u dzieci pozostających w pieczy zastępczej
- 8 goclzin szkolenia dla 8 osob, termin szkolenia: maj 2018r.
c) prawidłorva komunikacja z trudnym klientem - 8 godzin szkolenia dla 8 osób,
termin szkolenia: paŻdzlernlk 20 1 8r.)
8 godzin
d) diagnoza zabvrzeń zachowania u dzieci i sposob postępowania
maj
2019r.
osób.
tern'iin
szkolerria:
szkolenia dla 8
l'ącznie

r.v

całynr projekcie 32 godziny'

Wymagania:

Do realizacji szkoleń moze Zostać wybrana tylko instytucja posiadająca rł,pis do

rejestru instytucji szkoleniowych prowaclzonych przez wojewodzkt urząd pracy właŚciwy ze
względr-r na siedzibę instytucji szkoleniowej' oferent przedstawi 3 referencje potwierdzające
nalezycie wykonane usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
a jezeli okres prowaclzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, usługi, którego
przedmiotem była r'rsługa z przedmiotu zamówienia, olerent powinien przedstawić
potwierdzorre doświac1czetrie. ze usłr-rgi zostały nalezycie wykonane w tym Samym czasię.
miejscu i prze'z tę sanlą osobę/osoby' oferent potwierdza, ze posiada niezbędrrą wiedzę
i doświadczenie, d.vsponr'rje potencjałem technicznynr, oraz osobami posiadającymi
doświadczenie zawodowe nie krótsze niz 2 lata. Kadra szkoleniowa: powinna posiadaĆ
kompetencje społeczne i metodyczne ZwIąZane Z kształcenienr osób, jak rownieŻ
doświadczenie zar.ł,odowe lub wykształcenie odpowiednie do tenratycznego prowadzenia
szkoleń'
Łączne zaangazowanie zawodorł'e Wykonalł'cy czyli osob przeprowadzających
szkolenie w realizac.|ę wszystkich projektow fitransowanych z funduszy strukturalnych
i Funduszu SpójrroŚci oraz dz'iałaLi flrransowanych z inrryclr zródeł, w tym Środkow własnyclr
beneticjenta i innych podmiotow, nie moze przekroczyć Ż76 godzin miesięczr'rie.
o udzielenie zanlowienia ubiegać się nogą wykonawcy' ktorzy prowadzą indywidr-ralną
działalnośćgospodarczą oraz firmy, któryclr PKD jest tozsame z zalrresem niniejszego
zapytania of-ertowego. Świadczona usługa musi być wykonywana osobiścieprzez
Wykonarł,cę bądż przez osobe wskazaną pT'ZeZ Wykonawcę w formr"rlarzu. Nie dopuszczalrre
.jest przy realizacji zamówienia posłtrgiwanie się osobą, której nie wymierliono w fornrularzu
zgłoszenior.vym.

Przev,icbwana lbrnla zatrudnieni

cł

: Llmowa z1ęcenie.

Zakres obou,iqzkóyl,;
- przepro\Ą/adzenię szkolenia dla pracownikow PCPR i Dyrektora

-

Po-W

przygotorł'atlie nateriałow szkoleniowych niezbędnycll do prawidłowej realizacji

zaclanta,

-

sporządzenie progranllt szlrolenia oraz arrkiety ewaluacyjnej po zakończeniu kazdego
szkolenia,
- prowaclz'enia dokumentacji określonejprzez Zamawiającego niezbędnej do
prawidłowej reaiizacji projektu oraz do je.i udostępnienia w celu weryfikacji usługi'
- przestrzegania w ramach umo\\y ustawy z dnia 29 sierpnia l99lr. o ochronie danych
osobow'ych; Zachoivania pełrrej tajernnicy zawodolvej w zakresie wszystkich in1brrnacji,
jakie uzyska się w trakcie vyykonywania Lłsłtrgi,a w szczegolrrości: nieujawniania
osobom trzecim dan1,gh personalnych osób, c'lla ktolycl'r śrviadczona będzie usłltga.
- na ządanie Zarlawiającego clo uclzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień
dotyczących realizacji przedrniotut zamowienia.
_ rzetelnego i terrrrinowego wykorrania usługi,
_ współpr'acy z innymi osobami biorącymi tldział ptzy reallzacji projektu,
- sporządzenie protokołu wskazującego praw'idłowe wykonanie zadania, liczbę oraz
ewiclencję godzin u, danym miesiącu kalendarzowym poświęcorrychna r.vykonanie
zaclania.
- wydanie certyfiliatow.

VII. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamórvienirt
a) tern'rin płatnoścido końca nriesiąca, w którym usługa została wykonana po złozeniu
niezbędnych c1olrumentów,
b) wysokoŚc Wynagrodzenia będzie wypłacona zgodnie ze stawką wskazaną w umowie za
przeprowadzenie szkolenia,
c) wynagrodzenie. o którynl mowŁl rv pkt' VII b. rvy'płacone będzie zgoc1rrie z ustaleniami"
jeclnak po rtprzednirn otrz1,manll przez Zanlawia.jącego śroclkorł,tlnansorvyclr z Instytuc.ji
Zarządza.jącej. Zanlalł,iający zastrzega sobie nroŻ1iu,oŚć pozniejszego przekazania

wyrragrodzenia

W

przypadliu

Zarządzającej,

d) vV przypadku zaprzestania

nie

otrzylrrania Środków finansor'q'ch

t-inansowania projektu umowa
jalriegokolrł'ielr
rozwląZana bez
odszkodowania z tego tytułu"

z

z

InstytLrc.ji

wykonawcą zostanie

VIIl. Lista dokumentólv/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
otbrta musi zawierać następlriące ośrviadczetria i c1oktrmerrty:
1' Fclrmularz of-ertou,y (załącznik r'rr 1)'
2' oświadczenieo brakur powiązari kapitałowych lr'rb osobowyc1r (załączntknr2).
3. Życiorys (załączrrik nr 3).
4. Wpis clo rejestru instytuc.ji szkoleniowych.
5" I(sęrokopia dokumentów potwierdzającyclr doświadczenie (m' in. ref-erencje, świadectwa
StaZLl, listy intenc1,jne ltp.) Wykonawcy oraz osob-v wykonującej w imieniu Wykonawcy
szkolenie.
6. ośrviaclczenie stanowiące załącznik nr 4 do fbrmtrlarza ot-erlowego.

IX. Kryteria oceny oferty
Po spełnienlu przez of-erentów wszystkich wskazanych wyŹej kryteriow i warr"rnków

r'rdziałr-r

W postępowaniu (w ty'm braku powiązań lrapitałowyclr i osoborł,ych), kaŻda Wazna of'erta
poddana zostanie ocenie pr-rnktowej. Zamar,vlający przy wyborze oferty będzie się kierować
kryterium 1 00(Żl cenrr.

1. Opis sposobu obliczania hryterium cen:r.
Cena powilrna być podana w złotych wtaz ze wszystkimi naleznymi poc'latkanri i
obciązeniami' Pi-Lnkty przyznawane za kryterium cena będą liczone Wg następrr.|ącego
WZOTU:

C:( C min: C0) x

100

gclzre

C

-

liczba punktow ptzyznana danej of-ercie,

C min

-

najniŻsz,a cena spośrodwaŹnych ofert,

C 0 - cena obliczona badanej of'erty.
Maksymalnaliczba punktór,r,do uzyskantaprzez wykonawcę w kr1terium cena wynosi 100.

X. Infbrm:rc.je o u'yborze Wykonawcy, terrninie i rniejscu podpisania umowy:
Po zakoriczeniu procedury wyboru Zarrrrawia.jący prześle infbrmację o wyniktr postępowaniu
oferenta oraz zamieŚci stosowną informację na stronie internetowej
Zamaw laj ąc e go wrł' w. p c p rb i e l s k p o d l a s k i p l
Intbrmacja o wyborze Wykonawcy'. miejscu i terminie podpisania Llmowy zostanie
prze|<azan'a tele1'onicznie' e-r-nailowo lub pocztą trac1ycyjrrą do Wykonarł'cy" ktorego of-ertę

do kazdego

.

.

w1,brano.

Zanrawiający ZaStfzega sobie pra\Ą1o swobodrlego wyborr-r olert. rregoc.iowania of-erty,
ztliany r.ł,arttnkÓw llrb zamlinięcia naborLr bez wyboru ot-erty rł'szczególnoŚci w przypadku
złoŻenta ofert przekracza.jących wysokośćśrodków zaplanowan1,ch w bLrdzecie projektu na
realizację ninie.j szego zamorł,ienia.
Zamawiając1' ZasIrzęga sobie prawo do unierł'aznienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia' a tallłŻe do pozostawienia postępowania bęz r,vyboru o1-erty
w szczególności, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynąłoferty podlega.|ące
odrzltcenilt, albo WSZyScy W.vkonawcy zostali wyklr-tczeniu z postępowallia lub nie spełnili
rvarltnltow' udziałlr rł' postępo wan iu'
otrł'arcie złozolrycl_l olert nie na charakteru publiczllego.
Z oferentem, któregcl of'erta zostatrie w1,brana' będzie podpisana umowa w n_rie.jscu i rra
warunkach określonych przez Zarlalvi a.j ące go.
.Iezeli Wylronar,vca, którego of-erta została wybrana, uchy1i się od zawarcia urtlowy.

Zamawiający lloze wybrać otbrtę najkorzystniejszą spośród pozostałyclr ofbrt
z zaslrzeŻer_liem nieprzekroczenia wysokoŚci śroc1ków zaplanowanych w budzecie projektu
na realizacj ę niniej szego zamowienia.

Xl. Pozostałe postanorvieni:r
1. of-erta ze Strotl1, wykonarvcy musi spełr_riać wszystkie rvymogi stawiane w' zapytaniu
ibyc złoŻona na Wzorze o1trty dołączonym do niniejszego zapytania'

ot-ertorłyrn

2' Zamawtający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postępowania na kazdym
bez podawania przyczyny.

3. Decyzja Zamawiającego o odrzucenilt ot'erty jest dec1''z.ją ostateczną.

etapie

4. W przypadku' gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamasviającym,
mozlilł,e jest podpisanie przez Zamawiającego Llmowy z kolejnym Wykonaw'cą, który
w postępowaniu uzyskał kole.jną najwyŻszą liczbę prrnktów.

5' Zamawiający moŻe w toku badania i oceny ofert Żądac od oferentow wyjaśntęnoraz
dokumentów dotyczących treści złozonych ofert'

6' Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekścieofeńy oczywistych omyłek
pisarskich. niezwłocznie zawiadan'riając o tym danego oierenta. W przypadkr'r rozbiezności
co do kwoty of-ert, Za cenę of-erty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Zamawia1ący informuje,l'Ż w umowie zlecenia będą zapisy:

a) Przewidujące karę umowną w wysokoŚci I00% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;

-

b) Przewidujące karę umowną w wysokoŚci 50Yo łącznego wynagrodzenia Wykonawcy przypadku nie wykonywania prze Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi
postanowienian-ri umoWy or az bęz zachowan ia należytej staranno ści;

w

c)

Zastrzegające Zamawia.1ącelnu rnozliwość potrącania naliczonych

kar

umownyclr

z wynagrodzenia Wykonawcy;

8' Zamawiający przewiduje rnozliwoŚć dokonywalria istotnych zmtan postanowień umowy
w zakresie:
a) Ternrinu realizac.ji un-lowy;

b) Harmonogramu realizacji Llmowy;

c) Zasac|płatności (Zan'rawiając}, informuje. zę termin płatnościw),nagrodzenia Wykonawcy
uzalezniorl)' jest od terminu wpłynięcia na konto Zamau,iającego środków przeznaczon)'ch
na pokr)'cie w}'datków związan)'ch z realizac_ią pro-iektu na etapie. w którym uczestniczył w
nim W),konawca i może ulegać opóznieniom);

Wskazane powyzej istotne Zmlany postanowień umowy zostaną wprowadzonę do umowy
pod warunkiem wystąpielria w tokr-i realizacji Projektu okolicznościr-rzasadniającyc1r
wprowadzenie zmian w celu r"ralezytej realtzacji Projektr"r' Zmtany zostaną wprowadzone w
drodze aneksu do umowy bądŹ zmlany załącznlkow do Llmowy.
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