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Unia Europejska
Europeiski Fundusz Spolecrsy

.

Bielsk Podlaski dn. 05.09.2017r.

F1\.26.2.1.2017

ZAPYTANIE oFEIłTowE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Pocllaskirn Zaprasza do złoŻęnla oferty na
inwestycja w przyszłośc"
przeprowadzente zajęc grr-rpowych dla Uczestników projektu
',Rodzina współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działanta 7.Ż.
Pocldziałania 7.2.l Rozwój usłrrg społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagtoŻonych
wykluczeniem społec Znym'

I.

Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja I7 , I7 -100 Bielsk Podlaski

pok. nr 5
tel. 85 833 2676, fax 85 833 2675
e-mail : centrum3 maj a@poczta.onet.pl
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
strona internetowa: www.pcprbielskpodlaski.pl.
*
Tablica informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie adres: Bielsku
Podlaskim ul. 3 Maja 17
Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego adres: Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
II.

fermin i forma składania ofert:
oferty na\eży składać w formie pisemnej lub na e-mail (wydrukowane dokumenty
na|eŻy podpisaÓ i zeskanowaÓ w fbrmacie PDF) w języku polskim w terminie do
l3"09.20l1r' Formularz ofertowy naleŻy wypełnić czy1elną i trwałą teclrniką.

W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz Z pozostałymi dokumentami nalezy złoŻyc
w nieprzezroczystej, zabezpteczonej przez otwarciem kopercie na adres wymieniony
w pkt I. Kopertę naleŻy opisać następująco Zapytanie ofertowe do projektu ,,Rodzina inwestycja w przyszłość''ofertę w wersji elektroniczne.1 - podpisany przez osobę
upowaznioną skan naleŻy przesłac na adres e_mail okreŚlony w pkt. I. W temacie nalezy
wpisać 'Zapytanie ofertowe do projektu ,'Rodzina - inwestycj a w przyszłoŚĆ'''
oferty złoŻone po terminie nie będą brane pod trwagę'
III"

C)soby uprawnione do kontaktów:
Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamaw'l'a1ącego W kwestiach lnerytorycznych
i procedurach: Monika Kamińska 85 833 I0 82, Małgorzata Czarkowska 85 833 26 76,
e-mai1 : cęntrtrm3 maj a@poczta. onet.pl

TV.

Tryb udzielania zamówień
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgocllrie Z rozeznaniem rynku określonym
w .,Wytycznych w zakresie kwaliflkowania wydatkow w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spo.jności na lata 2014-2020".
Do niniejszego zap5Ąania ofertowego nie stosLrje się Ustawy

Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.

z20lJr.

Poz. 1579)

z

dnta

29 stycznta 2004r.

v.

Wspólny Słownik Zamówieit (CPV):
CPV: 85 I2I27a-6 Usługi psychiatryczne lub psycho1ogiczne)

vI.

opis przedmiotu zamówienia _ usługi
Dztałania projektowe będą skierowane do rodzin przeŻywających trudności opiekuńczowychowawcze, do dzieci zagroŻonych wykluczeniem społecznym jak rowniez do osób i instytucji
sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych. Wśród w/w uczestnikÓw projektu
mogą być osoby: niepełnosprawne, bęzrobotne, nieaktywne zawoclowo oraz zatrudnionę.

i.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przeprowadzeniu zajęć grupowych w zakresie poniżej wymienionych zagadnień
tematycznych:
1" Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych
Forma prow ądzenia : warsztaty
W)łmagani a dl a p Ęl cho

lo

ga."

wykształcenie wyzsze o kierunku psychologia,
- minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii grupowej lub
indywidualnej lub pracy warsztatowej z młodzieŻą i osobami dorosłymi zagroŻonymi
wykluczeniem społec Zny m'
_ znajduje się W sy.tuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
- łączne zaangaŻowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektow
finansowanych z funduszy struktl'rralnych i Funduszu Spojności otaz działań
finansowanych z innych Żrodeł, W tym środkowwłasnych beneficjenta i innych
podmiotow, nie moze przekroczyć 276 godzin miesięcznie,
- stan zdrowia pozwalana rłYkonanie zamówienia.
-

o

udzielenie zamówięnia ubiegać się mogą wykonawcy, ktoruy są osobami ftzycznymt
nie prowadzącymi działalnościgospodarczej bądŹ prowadzącymi indywidualną
działalnośćgospodarczą oTaZ firmy, których PKD jest tozsame z zakręsem niniejszego
zapfiania ofertowego" Świadczona usługa musi być wykonywana osobiścieprzez
Wykonawcę bądŻ pruęz osobę wskazaną ptzęz Wykonawcę w formularzu' Nie
dopuszczalne jest przy realizacjl zamówienia posługiwanie się osobą, ktorej nie
wymi eniono w formul arzu zgło szeniowym.
P r z ew i dvw

ana

fo r m

a

z a tr u

dni e ni

a

: umowa zleceni e

Zakres obowiqzków:
- przeprowadzęnie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,

- przygotowanie materiałów dla uczęstnikow niezbędnych do prawidłowej realizacji
zadania,

-

prowadzenia dokumentacji określonejprzez Zamawtającego niezbędnej

do

prawidłowej rcallzacji projektu oraz do jej udostępnienia w celu weryfikacji usługi,
- przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnta 29 sierpnia I997r. o ochronie danych
osobowych Zachowania pełnej tajenrnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji,
jakie trzyska się w trakcie wykonywania usługi, a w szczęgolności:nieujawniania
osobom trzęcim danych personalnych osób, dla któryclr Świadczona będzie usługa, ich
sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej,
- na Żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień

doty czący ch

re

a\izacji

p

rz

e

dm

io

tu z amÓ wi e ni a,

- zachowanie profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,
- rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
- współpracy z innymi osobami biorącymi udziaŁ przy realizacji projektu,

- sporządzenie co miesiąc protokołu wskazującego prawidłowe wykonante zadan, liczbę
oraz ęwidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie
zadan w projekcie,

'

sporządzenie planu pracy' konspektu oraz anktety ewalrracyjnej

kazde go etapu

r

po zakończeniu

ealtzacjt proj ektu.

Etap)t realizacji:

etap (dla 10-ciu uczestnikÓw projektu ptzęZ okres od IX. Ż0I7r. do
VI. 2018r.) 3 godziny zegarowe w miesiącllprZęZ okres 10 miesięcy,łącznie 30 godzin;
- Drugi etap (dla 1O-ciu uczęstników projektu pTZeZ okres od IX. 20l8r. do VI'2019r.)

- Pierwszy

3 godziny Zegarowe w miesiącu przez okres 10 miesięcy,Łącznie 30 godzin;

Łącznie w projekcie 60 godzin zegarowych'

2. Warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodzin zastępczych
For ma prow adzenia : warsztaty

Wymagania dl a p Ęlchol o ga :
- wykształcenie wyŻsze o kierunku psychologia,
- minimum 2-letnie doświadczenie zawoclowe W zakresie pracy
trudnoŚci opiekuńczo-wychowawcze ;

-

znajduje się

w

sy.tuacji ekonomicznej

i

z osobami mającymi

finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,
- łączne zaangaŻowanie zawodowe Wykonawcy

w

realizację wszystkich projektów
finansowanych z fundrrszy strukturalnych i Funduszu Spojności oraz działan
finansowanych z innych żtodeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych
podmiotow, nie moze przekroczyc 27 6 godzin miesięcznie,
* stan zdrowia pozwalana wykonanie zamówienia.

o

udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, ktorzy są osobami ftzycznyml
nie prowadzącymi działalnościgospoclarczej bądż prowadzącymi indywidualną
działalnoścgospodarczą oraz firmy, których PKD jest tozsame z zakresem niniejszego
zap7Ąania ofertowego. Świadczona usługa musi być wykonywana osobiścieprzez
Wykonawcę bądż przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w formularzu. Nie
dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie Się osobą, ktorej nie
wymieniono w fbrmul arzu zgłoszeniowym.
Zakras obou'iqzków.'
- przeprowadzenie warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców zastępczych.
- prowadZenla dokumentacji okreŚlonej prZęZ Zamawlającego niezbędnej do
prawidłowej reallzacji projektu oraz dojej udostępnienia w celu weryfikacji usługi,
- przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. o ochronie danych
osobowych; Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji,
jakie uzyska się w trakcie wykonywania usługi, a w szazególności: nierrjawniania
osobom trzeclm danych personalnych osób, dla ktÓrych Świadczona będzie usługa, ich
sy.tuacji rodzinnej, materialnei i zdrowotnej,

- na

Żądanie Zamawiającego

doty czący ch

re al

do udzielenia wszelkich

niezbędnych wyjaśnień

izacj i prze dmi otu zamówi eni a,

- zachowanie profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,
- rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
- wspÓłpracy z innymi osobami biorącymi udział przy realizacji projektu,

- spotządzenie co miesiąc protokołu wskazującego prawidłowe wykonantę zadan,Iiczbę
oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie
zadan w projekcie,

-

sporządzenie planu pracy, konspektu oraz ankiety ewaluacyjnej
kazdego etapu reahzacji proiektu.

po zakończeniu

Etapy realizac.ii
_ Pierwszy etap (dla 10-ciu Ltczęstników projektu ptZęZ okres od IIL2018r. do IV.2018r.):
5 spotkań po 2 godziny Zegalowę,łącznie 10 godzin;
_ Drugi etap (dla 10_ciu uczestników projektu przęz okres od iII.2019r" do IV'2019r' ):
5 spotkań po 2 godziny Zegarowe,łącznte 10 godzin;
:

Łącznte w projekcie Ż0 godzin zegarowych.

3. Grupa wsparcia dla osób przebpvających w pieczy zastępczej
For ma prow adz e ni a : warsztaty
W),magania dla P Ę,cholo ga :
- wykształcenie wyzsze o kierunku psychologia,

_ minimum 2_letnie doŚwiadczęnie w zakręsie prowadzenia terapii grupowej lub
indywidualnej lub pracy warsztatowej z młodzieŻą i osobami dorosłymi zagroŻonymt

wTkluczeniem społec Zny m,
- znajduje się w sy.tuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanię
zamówienia,
- łączne zaangaŻowan|e zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu SpojnoŚci otaz działan
flnansowanych z innych Źrodeł, w tym Środkow własnych beneticjenta i innych
podmiotow, nie moze przekroczyć 276 godzin miesięcznie,
- stan zdrowia pozwa|ana wykonanie zamówienia.

o

udzielenie zamówienia ubiegaÓ się mogą wykonawcy,ktorzy są osobamt ftzycznymi
nie prowadzącymi działalnościgospodarczej bądż prowadzącymi indywidualną
działalnośćgospodarczą otaz firmy, których PKD jest tozsame z zaktesem niniejszego
zapytania ofeftowego' Świadczona usługa musi być wykonywana osobiścieptzez
Wykonawcę bądż pTZeZ osobę wskazaną przęZ Wykonawcę w formularzu. Nie
dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobą' ktorej nie
wymieniono w formul ar zu zgLo szeniowym.
Zakres'obowiqzkow:
- przeprowadzente grupy wsparcia dla osób przebywających w prcczy zastępczej,
_ prowadzenia dokumentacji określonejprZęZ Zamawta1ącego niezbędnej do
prawidłowej realizacji projektu oraz dojej udostępnienia w celu weryfikacji usługi,
- przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnta 29 sierpnia 1.99h. o ocl, onie danych
osobowych; Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich inlbrmacji,
jakie uzyska się w trakcie wykonywania usługi, a w szczególności: nietrjawniania
osobom trzecim danych personalnych osób, dla ktorych świadczona będzie usługa, ich
sytuacj i rodzinnej, materialnej i zdrowotnej,

- na

Żądante Zamawta1ącego
doty c zący ch r e alizacji p rz e d m i o tu

do udzięlenia wszęlkich
zamÓ wi

en i

niezbędnych wyjaŚrrień

a,

- zachowanie profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,

rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
- współpracy z innymi osobami biorącymi udzlał przy realizacji projektu,
- sporządzenie co miesiąc protokołrr wskazującego prawidłowe wykonanie zadan,Iiczbę
oraz ewidencję godzin w cianym miesiącu kaletrdarzowym poświęcorrychna wykonanie
zadan w projekcie,
- sporządzenie planu pracy, konspektu oraz anĘiety ewaluacyjnej po zakończeniu
kazde go etapu r ealtzacjt proj ektu.
_

Etap)ł recłlizacji

- Pierwszy etap (dla 5-ciu uczestników projektu W okresie od IX. Ż0I7r. do
VI' 20l8r..): 3 godziny Zegarowe w miesiącu przęz okres 10 miesięcy, łącznte
30 godzin;

- Drugi etap (dla 5-ciu uczestników projektu przez okres od IX. 2018r. do VI.20i9r"):
3 godziny zegarcwę w miesiącu przez okres'10 miesięcy,łącznie 30 godzin;
Łącznie w projekcie 60 godzin zegarowych.

4. Warsztaty z

elementami treningu umiejętności społecznych

dla

rodzin

zastępczych

For ma prow adzenia : warsztaty

Wymagania dla P svchologa :
- wykształcenie wyższe o kierunku psychologia,

_ minimum ZJ'ętnie doŚwiadczenie zawodowe W zakresie prowadzenia
umiej ętnoŚci społecznych,

-

znajduje się

w

sy.tuacji ekonomicznej

i

treningu

finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia'
- łączne zaangaŻowanie zawodowe Wykonawcy

w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otaz działan
finansowanych

z

innych żródeŁ,

w tym

środków własnych beneficjenta

i

innych

podmiotow, nie moze przektaczyć Ż7 6 godzin miesięcznie,
- stan zdrowia pozwala na wykonanie zamówienia.

o

udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, ktoruy są osobamt flzycznymi
nie prowadzącymi działalnościgospodarczej bądŹ prowadzącymi inclywidualną
działalnośćgospodarczą oraz firmy, ktorych PKD jest tozsame z zakręsem niniejszego
zapytania ofertowego' Swiadczona usługa musi być wykonywana osobiŚcle przez
Wykonawcę bądż ptzez osobę wskazaną przez Wykonawcę w formularzu. Nie
dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobą, której nie
wymieniono w formul ar zu zgłoszeniowym.
Zakres obowiqzków:

- plzeprowadzenie

warsztatów

z

elementami treningu umiejętnoŚci społecznych dla

rodzin zastępczych,

-

prowadzenia dokumentacji określonejprZęZ Zamawtającego niezbędnej

do

prawidłowej realtzacji projektu oraz do jej udostępnienia w celu weryfikacji usługi,
- przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnta 29 sierpnia 1991r. o ochronie danycl'r
osobowych; Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji,

w szczegolności:nieujawnianta
świadczona będzie usłtrga. ich
personalnych
dla
których
osób,
osobom trzecinr danych
sytuac.ii roclzinnej, materialnej i zdrowotnej,
- na żądante Zamawiającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień
doty czący ch real izacj i przedm i otu zamówieni a,
- zachowanie profesjonah'lego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,
- rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
- współpracy z innymi osobami biorącymi udział przy rea|izacji projektu,
- sporządzenie co miesiąc protokołu wskazującego prawidłowe w.vkonanie zadan,liczbę
oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na n'ykonanie
zadań w projekcie'
- sporządzenie planu pracy' konspektu oraz ankiety ewaluacyjne.i po zakończeniu
kazdego etapu realtzacjt proj ektu.
iakie uzyska się w trakcie wykonywania usłltgi, a

Etaqt realizac-ii
- Pierwszy etap (dla 1O_ciu uczestników projektu przez okres od X.2017r. do XII.2017r.):
8 spotkań po 2 godziny Zegarowe: łącznie l6 godzin
- Drrrgi etap (dla 10_ciu uczestników projektu przez okres od X.20l8r. do XII.20l8r.):
8 spotkań po 2 godziny Zegarowe;łącznle 16 godzin
Łącznie w projekcie 32 godziny ZegaIoWę.

5. WarsztaĘ kompetencji wychowawczych dla rodziców dysfunkcyjnych
F o r ma prow adze ni a : warsztaty
W)łm agani a dl ą P q, c ho l o gcl :
- rłykształcenie wyzsze o kierunku psychologia,

minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie placy z osobami rnającynri
trudności opiekuńczo-wychowawcze,
_ znajduje się W sy.tuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
- łączne zaangaŻowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnycl'r i Funduszu Spojności Oraz dztałań
finansowanych z innych żtodeł, W tym środków własnych beneficjenta i innych
podmiotÓw, nie moze przekroczyc 276 godzin rrriesięcznie,
- stan zdrowia pozwala na wykonanie zamówienia.
_

o

udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy. ktoruy są osobamt ftzycznyml'
nie prowadzącymi działalnoŚci gospodarczej bądŻ prowadzącymi indywidualną
działalnośćgospodarczą oruz firmy, których PKD jest tozsame z zakresem niniejszego
zap7Ąania ofertowego. Swiadczona usługa musi być wykonywana osobiścieprzez

Wykonawcę bądźprZęZ osobę wskazaną przez Wykonawcę w formularzu. ]Vie
dopuszczalne jest przy realizacji zamówienia posługiwanie się osobą, której nie
wymieniono w

fo rmul

Zukręs obulriqzkóu'.'

-

arzv zgłoszeni owym.

przeplowadzenie warsztatÓw kompetencji wychowawczych

dla

rodzicórł,

dysfunkcyjnych,

-

prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawiającego niezbędnej

do

prawidłowej realizacji projektu oraz cio jej udostępnienia w celu weryfikacji usługi,
- przestrzegania w ramach umowy nstawy z dnta 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobor.łYch Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji,

jakie uzyska się w trakcie wykonywania usługi, a

w

szczególności: nieujawniania
osobom trzęcim danych personalnyclr osób, dla ktÓrych świadczona będzie usługa, iclr
sy'tuacj i rodzinnej, materialnej i zdrowotnej,
- na Żądanie Zamawiającego do udzielęnia wszelkich niezbędnych rłyjaŚnień
doty czący ch rc alizacji p r z e dmi o tu zam ó wi e n i a,
- zachowanie profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,
- rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
- współpracy z innymi osobami biorącymi udział przy rcalizacji projektu,
- sporządzenie co miesiąc protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań,liczbę
oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie
zadan w projekcie,
- sporządzenie planu pracy, konspektu oraz ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu
kazdego etapu r ealizacjt proj ektu.

Etap)' realizaąii
- Pierwszy etap (dla 5-ciu uczestnikówprojektu przęz okres od X.Ż017r. do XI"Ż0l7r'):
5 spotkań po 2 godziny Zegalowe;
- Drugi etap (dla 5-ciu uczestnikow projektu przez okres od X.2018r. do XI.20l8r.):
5 spotkań po Ż godziny Zegarowe;

Łącznie w projekcie 20 godzin zegarowych.

6. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
Fo r ma prow adz e ni

a

: warsztaty

W)łmagania dla P qlcholo ga

:

- wykształcenie wyzsze o kierunku psychologia,

-

minimum 2-letnie doŚwiadczenie W zakresie prowadzenia terapii grupowej lub
indywidualnej lub pracy warsztatowej z młodziężą i osobami dorosłymi zagroŻonymi
wykluczeniem społec Zny m,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- łączne zaangaŻowanie zawodowe Wykonawcy W reallzację wszystkich projektÓw
finansowanychz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz dzlaŁań finansowanych
z innych żrodeł,w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotow, nie moze
przekroczy ć, 27 6 godzin miesięcznie,
- stan zdrowia pozwala na wykonanie zamÓwienia'

o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, ktorzy są osobami fizycznymi nie
prowadzącymi działalnościgospodarczej bądż prowadzącymi indywidualną działalnoŚć
gospodarczą oTaZ firmy, których PKD jest tozsame z zakresęm niniejszego zapytania
of'ertowego. Swiadczona usługa musi byĆ wykonywana osobiścLe przez Wykonawcę bądż
przez osobę wskazaną ptzez Wykonawcę w fbrmularzu. Nie dopuszczalne jest przy
rcaltzacji zamówienia posługiwanie się osobą, ktorej nie wymieniono w formularzu
zgłoszeniowym.
Zakres obowiqzków''
_ przeprowadzenie glupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,,
_ prowadzenia dokumentacji określonej ptzez Zamawl'ającego niezbędnej do prawidłowej
realizacji projektu oraz dojej udostępnienia w celu weryfikacji usługi'
- przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych

osobowych; Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich infbrmacji,
jakie uzyska się w trakcie wykonywania usługi' a w szezególnoŚci: nieujawniania osobom
trzecim danych personalnych osób, dla których świadczonabędzie usługa, ich sytuacji
rodzinne.j, materialnej i zdrowotnej,
- na Żądante Zamawiającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących
realizacji przedmiotu zamówienia,
- zachowanie profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,
_ rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
- wspołpracy z innymi osobami biorącymi udział przy realtzacji projektu,
- sporządzenie co miesiąc protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadan, liczbę
oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie
zadan w projekcie,
- sporządzenie planu pracy! konspektu oraz ankiety ewalr-racyjnej po zakohczęntu kazdego
etapu realizacji projektu.
Etapy realizac-ii
- Pierwszy etap (dla 10_ciu uczestników projektu przez okres od |x.20l7r. do VI.2018r.):
3 godziny Zegarowe w miesiąctt przez okres 10 miesięcy; łącznie 30 godzirr;
- Drugi etap (dla 10-ciu uczestników projektu przęZ okres od IX" 20l8r. do VI.20l9r.):
3 godziny Zegarowe w miesiącu przez okres 10 miesięcy; łącznie 30 godzin;
Łącznie w projekcie 60 godzin zegarowych'

7.

Warsztaty

dysfunkcyjnych

z

elementami treningu umiejętności społecznych dla rodziców

Forma prow ądzenia : warsztaty
Wvmagania dla P rychologa

:

- wykształcenie wyŻsze o kierurrku psychologia,

w

-

minimum 2-letnie doŚwiadczenie zawodowe

-

łączne zaangażowante zawodowe Wykonawcy W realizację wszystkich projektow

zakresie prowadzenia

tretringu

umiej ętnoŚci społecznych,
- znajduje się w sy.tuacji ekonomicznej i linansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

finansowanychz funduszy strukturalnych i Funduszr'r Spójności oraz działan finansowanych
z innych Źrodeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie moze
przekroczy c 2] 6 godzin miesięcznie,
- stan zdrowia pozwala na wykonanie zamÓwienia.

o

udzięlenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, ktorzy są osobami fizycznymi nie
prowadzącymt działalnościgospoclarczej bądz prowadzącymt indywidualną działalność
gospodarczą oraz firmy, ktorych PKD jest tozsame z zakresem niniejszego zapytania
ofertowego. Swiadczona usługa musi byc wykonywana osobiście przez Wykonawcę bądż
prZęZ osobę wskazaną przez Wykonawcę w formularzu. Nie dopuszczalne jest przy
realizacji zamówienia posługiwanie się osobą, ktorej nie wymieniono w formularzu
zgłoszeniowym.
Zakres obowiqzków'"

- przeprowadzenie warsztatÓw z ę1ementami treningu rrmiejętności społeczrrych dla
rodziców dysfunkcyj nych,
- prowadzenia dokumentacji okreŚlonej przez Zamawtającego niezbędnej do prawidłowe.i
realtzacji projektu oraz dojej udostępnienia w celu weryfikacji usługi.

przestrzęgania W ramach umowy ustawy z dnia 29 sierpnia l997r' o ochronie clarrych
osobowyclr Zachowarria pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji,
jakie uzyska się w trakcie wykonywania usługi, a w szczególności: nieujawniania osobom
trzecim danych personalnych osÓb, dla których świadczonabędzie usługa, ich sytuacji

-

rodzinnej, materialnej i zdrowotnej,
- na Żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących
rcalizacji przedmi otu zamówienia,
- zachowanie profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,
- rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
_ wspołpracy z innymi osobami biorącymi udział przy realizacji projektu,
- sporządzenie co miesiąc protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadan. liczbę
oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalenclarzowyrn poświęconych na wykonarrie
zadan w projekcie,
- sporządzenie planu pracy' konspektu oraz ankiety ewaluacyjnej po zakonczentu kazdego
etapu realizacji projektu.

Etant realizacji
- Pierwszy etap (dla 5-ciu uczestnikÓw projektu przez okres od IV.2018 do Vi.2018 r.):
8 spotkan po 2 godziny Zegarowe Lącznle 16 goclzin
- Drugi etap (dla 5_ciu uczestników projektu prZęZ okres od Iy.2019 do VI.2019 r..):
8 spotkań po 2 godziny Zegarowe; łącznte 16 godzin.
Lącznie w projekcie 3Ż godziny Zegarowe'

z elementami treningu umieiętnoŚci społecznych dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych

8. Warsztaty

Formcł prow adze nia : warsztaty

Wvmagania dla P rychologa :
wykształcenie wyzsze o kięrunku psychologia,

-

w zakresie prowadzenia treningu
społecznych,
umiej ętnoŚci
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- łączne zaangaŻowanie zawodowe Wykonawcy W realizację wszystkich projektów
finansowanych z t-unduszy strukturalnych i Fundrrszu Spójności oraz działah finansowanych
z innych żrodeł, w tym Środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie moze
przeb o czy ć 27 6 go dzin miesięcznie,
- stan zdrowia pozwala na wykonanie zamówienia.
-

minimum 2-letnie doŚwiadczenie zawodowe

o

udzielenie zamówienia trbiegaó się mogą wykonawcy, którzy są osobami fizycznymi nie
prowadzącymi działalnościgospodarczej bąd'Ź prowadzącymi indywidualną działalnoŚĆ
gospodarczą oraz firmy, których PKD jest tozsame z za\<resem niniejszego zapytania
ofertowego' Swiadczona usługa musi byĆ w1rkonywana osobiście ptzez Wykonawcę bądż
ptzez osobę wskazaną pTZeZ Wykonawcę w formularzu. Nie dopuszczalne jest przy
realizacjt zamówienia posługiwanie się osobą, ktorej nie wymieniono w fbrrrrularzu
zgłoszeniowym.
Zukres obowiqzkow:

-

przeprowadzenie warsztatów z e1ementami treningu umiejętnościspołecznych dla
rodziców dziect niepełno sprawnych,
- prowadzenia dokumentacji określonej ptzez Zamanlającego niezbędrrej do prawidłowej

realizacji projektu oraz dojej udostępnienia w celu weryfikacji usługi,
- przestrzegania w ramach Llmowy lrstawy z dnia 29 sierpnia I997r. o ochronie danych
osobowyoh; Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakręsie wszystkich informacji,
jakie uzyska się w trakcie wykonywania usługi' a w szczególności: nieujawniania osobom
trzecitn danyclr personalnyclr osób, dla ktorych świadczonabędzie usługa, ich sytuacji
rodzinnej, materialnej i zdrowotnej,
- na Żądante Zamawiającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczącyclr
realizacj i przedmiotu zamówienia,
- zachowanie profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,
- rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
- współpracy z innymi osobami biorącymi udzlał przy reallzacji projektu,
- sporządzenie co miesiąc protokołu wskazrrjącego prawidłowe wykonanie zadah, liczbę
oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poŚwięconych na wykonanie
zadan w projekcie,
- sporządzenie planu placy' konspektu oraz ankiety ewaluacy.jnej po zakonczęnlu kazdego
etapu realizacj i proj ektu.
Etap)t realizacji

- Pierwszy etap (dla 10-ciu uczestników projektu prZęZ okres od II"20l8r. do lV.2018r"):
8 spotkań po 2 godziny Zegarowe; łącznie 16 godzin
- Drugi etap (dla 1O_ciu uczestnikówprojektu pTzez okres od II.2019r. do IV.2019r.):
8 spotkań po 2 godziny Zegarowe. łącznie 16 godzin
Łącznie w projekcie 32 godziny Zegarowe.

9.

Terapia poprzez teatr
Zamawtający przewiduje, ze terapia poprzęz teatr będzie prowadzona we wspóŁpracy przez
dwóch specjalistow ( psychologa i aktora) jednocześnie'

Prowadzenie terapii poprzez teatr ma prowadzić do okreŚlonych zmian W osobie
uczestnika. W ten sposób aktywnośćteatralna ma przyczynić się do osiągnięcia celów
w dziędzinte pozaafiystycznej, takiej jak: edukacja, psychoterapia, socjoterapia.
Forma prow adze nia : warsztaty
magan ia dl a Pqt c lt o I o ga
- wykształcenie wyzsze o kierunku psychologia,
Wlt

- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia terapii grupowej lub
indywidualnej lub pracy warsztatowej z młodzieŻą i osobami dorosłymi zagroŻonymt
wykluczeniem społec Zny m,
- znajduje się w sytuacji ekononicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- łączne zaangaŻowante zawodowe Wykonawcy W realizację wszystkich projektow
finansowanych z fl-rnduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działan finansowanyclr
z innych żrodeł,w tym środków własnyclr beneticjenta i innych podmiotÓq nie moze
ptze|<roczy ć 27 6 godzin miesięcznie'
- stan zdrowia pozwala na wykonanie zamowienia.
Zakres obol,viqzków dla P Ęłcholo ga :
- przeprowadzente Ząęc warsztatowych we współpracy Z aktorem dla osób przebywających
w pieczy zastępczej,
- prowadzenia dokumentacji okreŚlonej przez Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej

realizacjt projektu oraz dojej udostępnienia w celu weryfikacji trsługi,
przestrzegania w ramach Llmowy ustawy z dnia 29 sierpnia 1991r. o ochronie danych
osobowych; Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji'
jakie uzyska się w trakcie rłrykonywania usługi, a w szczególności: nieujawniania osobom
trzectm clanych personalnych osób, dla których świadczonabędzie usługa, ich s1'tiracji
rodzinnej, materialnej i zdrowotnej,
- na Żądanię Zamawiającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaŚnień dotyczących
realizacji przedmiotu zamówienia,
- zachowanie profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,
- rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
- współpracy z innymi osobami biorącymi udział przy reallzacji projektu,
- sporządzenie co miesiąc protokołu wskazującego prawiclłowe wykonanie zadan, liczbę
oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconycl'r na wykonanie
zadan w projekcie,
- sporządzenie planu pracy, konspektu oraz ankiety ewaluacyjnej po zakonczeniu kazdego
etapu realizacj i projektu.

-

Etaq, realizacii
- Pierwszy etap (dla 5_ciu uczestników projektu przez okres od IX.2017r. do VI'20l8r.): w
miesiącu 8 godzin Zegarowych; łącznl'e 80 godzin zegarowych
- Drugi etap (dla 5-ciu uczestnikow projektu przez okres od IX.20I8r. do VI.2019r.):
w miesiącu 8 godzin Zegalowych;łącznie 80 godzin zegarowych
Łącznle w projekcie 160 godzin zegarowych.

Wlmagania dla Aktoraz
_

-

wykształc enie wyŻsze kierunkowe,

minimum 2-letnie doŚwiadczenie zawoclowe

w

zakresie prowadzenia warsztatów

teatralnych,
- znajduje się w sytuacji ekonomlcznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- łączne zaangaŻowanie zawodowe Wykonawcy W realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoŚci oraz działan finansowanych
z innych ŻrodeŁ, w tym Środków własnych beneficjenta i innych podmiotow, nie moze
przekr o czy ć 27 6 goclzin miesięcznie,
- stan zdrowia pozwala na wykonanie zamówienia.

o udzielenie zamówienia

rrbiegaĆ się mogą wykonawcy, ktorzy są osobami fizycznymi nie

prowadzącyml działalnościgospodarczej bądŹ prowadzącymt indywidrralną działalnoŚć
gospodarczą oraz firmy, ktorych PKD jest tozsame z zakresem niniejszego zapytanta
ofertowego. Świadczona usługa musi być wykonywana osobiŚcie przez Wykonawcę bądŹ
przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w fbrmularzu. Nie dopr'rszczaIne jest przy
real.tzac1l zamówienia posługiwanie się osobą, której nie wymieniono w fiormularztt
zgłoszeniowym.
Zakres obowiqzków:
_ przeprowadzęnię warsztatów we współpracy Z psychologiem dla osób przebywających w
plęazy zastępczej,
_ prowadzenia dokumentacji określonej pIZeZ Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej
reallzacji projektu oruz dojej udostępnienia w celu werylikacji usługi,
- przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. o ochronię danych
osobowych Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji,
jakie uzyska się w trakcię wykorrywania usługi, a w szczęgólnoŚci: nieujawniania osobom

trzęcim danych personalnych osób, dla których świadczonabędzie usługa, ich

sy'tLracji

rodzinnej, materialnej i zdrowotnej,
- na Żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wy.iaśnień dotyczących
rea|tzacji przedmiotu zamówienia,
- zachowanie profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,
- rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
_ współpracy z innymi osobami biorącymi udział przy realtzacji projektu,
- sporządzenie co miesiąc protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadan, liczbę
oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalęndarzowym poświęconychna wykonanie
zadah w projekcie,
- sporządzenie planu pracy, konspektu oraz anktety ewaluacyjnej po zakonczęniu kazdego
etapu realizacji projektu.
Etcłpy realizacji

_ Pierwszy etap: dla 5-ciu uczestników projektu w okresie od IX.2017r. do Vl.2018r..
8 godzin Zegarowyclr w miesiącu; łącznie 80 godzin zegarowych
- Drugi etap: dla 5_ciu uczestnikow projektu prZęZ okres od IX.2018r. do VI.2019r',
8 godzin Zegarowych w miesiącrr; łącznie 80 godzin zegarowych
Łącznie w projekcie l60 godzin zegarowych'

VII. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia
a) termin płatnoścido końca kazdego miesiąca, w którym usługa została wykonana po
złoŻentu dokumentów,

b) wysokoŚć wynagrodzenia ttstalana będzie według następującego wzolu: llczba godzin
świadczonej w danym miesiąctl usługi lazy cęna za 1 godzinę usługi,
c) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. VII b, wypłacone będzie zgodnie z ustaleniami.
jednak po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego Środków finanso\\ych z Instytucji
Zarządzającej' Zamawiający zastrzega sobie mozliwośćpÓzniejszego przekazanla
wynagrodzenia w przypadku nie otrzymania środków finansowych z instytuc.|i
Zarządzającej,

d) w przypadku zaprzestania finansowania projektu umowa z wykonawcą

r

ozw lązana bez j akie gokolwiek

o

dszkoclo w anla Z

te

zostanie

go tytułu.

VIII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
oferta musi zawierać następujące oświadczęn1ai dokumenty:
1" Formularz ofęrtowy (załączniknr l)
2. oświadczęnięo braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załączntk nr 2)
3. Życiotys (załącznik nr 3)
4' Kserokopia dokumęntów potwierdzających wykształcenie ( dyplom lub świadectwo
ukończenia właŚciwych studiow) oraz doświadczenie (m. in. świadectwa pracy, referencje,
kopie umów o pracę/umów cywilnoprawnych, Świadectwa staŻu' Itp.) Wykonawcy'
5" oŚwiadczenię stanowiące załącznik nr 4 do formularza ofeftowego'
6. fakultatywnie : referencj e, listy intencyj ne.

IX. Kryteria oceny oferty
Po spełnieniuprzez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kry'teriów i warunkow udziałr-l
W postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych),kaŻda wazna ofer1a
poddana zostanie ocenie punktow'ej. Zamawiający pruy wyborze ofbrty będzie się kierować

kryterium 1007o cena,.
1" Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinrra być poclana w złotych wraz Zę wszystkimi naleznymi podatkanti i
obciązeniami. Punkty ptzyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego
WZOTU:

C:( C min: C0) x

100

gdzie:

C

- liczba punktow

przyznana danej ofercie,

C min * najniŻsza cena spośród waznych ofeft,

C 0 - cena obliczona baclanej oferty.
Maksymalnaliczbapunktów

X. Informacje

o

do uzyskanlaprzez wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

wyborze Wykonawcy' termińie i miejscu podpisania umowy:

Po zakonczeniu procedury wyboru Zamawiający przeŚle informację o wyniku postępowaniu
do kazdego oferenta otaz zamieści StoSoWną informację na stronie internetowej
Zamawiającego www.pcprbiel skpodlaski'pl'
lnformacja o wyborze Wykonawcy, miejscu i terminie podpisania umowy zostanie
przekazana telefonicznie, e-mailowo lub pocztą tradycyjną do Wykonawcy, ktÓrego ot'ertę
wybrano"

Zamawtający zastrzega sobie plawo swobodnego wyboru ofefi, negocjowania oferty,
zmiany warunkÓw lub zamknięcia naborubez wyboru oferty w szczególności w przypadku
złoŻęnta ofert przekruczających wysokość środkow zaplanowanych w budzecię projektu na
reallzację niniej szego zamówienia'
Zamawiapcy zasttzega sobie prawo do uniewaznienia rriniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a takŻe do pozostawienia postępowania bez wyboru of-erly w
szczególności, gdy w odpowiedzi na zapytante ofeftowe wpłyną of-erty podlegające
odrzuceniu, albo WSZyScy Wykonawcy zostali wykluczeniu z postępowania lub nie spełnili
warunków r"rdziału w postępowaniu.
otwarcie złoŻonych ofert nie ma charakteru publicznego.
Z oferęntem, którego oI'erta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na
warunkach okreŚlonych przez Zamawta1 ące go
JeŻeli Wykonawca, którego ofer1a została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający moze wybrać ofertę najkorzystniejszą spośrod pozostałych ot-ert
z zastrzęŻęniem nieprzekroczenia wysokoŚci Środkólł' zaplanowanych w budzecie projektu
.

na r eallzację niniej sze go zamówieni a.

Xl. Pozostałe postanowienia
1. ot'er1a ze strony wykonawcy musi spełniaĆ wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu
ofertowym ibyc zloŻona na wzorze ot-erty dołączonym do niniejszego zapytania.

2, Zamawiający zastrzega sobie plawo do uniewaŻntenia postępowania na kazdym etapie
bez podaw anta przy czy n!.
3, D ecy zja Zamawiaj ące go o odrzuceniu

o

f'er'ty j est decyzj ą o stateczną.

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy zZamawiającym,

mozliwę jest podpisanie przez Zamawiającego umowy

z

kolejrrym Wykonawcą, który

w postępowaniu uzyskał kolejną nąv1lŻszą liczbę punktów.

5. Zamawiający moŻe w toku badania i oceny ofer1 ządać ocl oferentow wyjaśnlen oraz
dokulmentów dotyczących treŚci złozonyclr ofert.

6. Zamawtający jest uprawniony do poprawienia w tekście ofeńy oczywistych om;'łek

pisarskich, nl'ęzwłocznie zawiadamiając o tym danego ofbrenta. W przypadkur rozbieznoŚci
co do kwoty ofefi, Za cenę o1-erty Zanawiający przyjmrrje kwotę wpisaną słownie.
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. Zamawtający informttje, iŻ w umowie zlecenia będą zapisy:

a) Przewidujące karę ttmowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wi'konawcy
w przypadku realizowaniaprzez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem:

-

b) Przewidujące karę Llmowną w wysokośct 50oń łącznego wynagrodzenia Wylronawcy _w przypadku nie wykonywania prze Wykonawcę zlecenia w sposob zgodny z innymi
postanowieniami Llmowy araz bez zachowania nalezytej staranności;

c)

Zastrzegające Zamawiającemu mozliwośĆpotrącania rraliczonych
z wynagrodzenra Wykonawcy;

kar

utnownych

8. Zamawiający przewiduje mozliwośćdokonywania istotnych zmian postanowieri umowy
w zakresie:
a)

Terminu realizacjr Llmowy;

b) Harmonogramu reahzacjt. umowy;

c) Zasad płatności(Zamawiając), informuje. ze termin płatnościwynagrodzenia Wykonawcy
uzaleznion)'-iest od terminr-r wpb,nięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczon)*ch
na pokr),cie wydatków związanych z realizacją projektu r"ra etapie. w którym uczestniczył w
nim W),konawca i moze ulegać opóŹnieniom);

Wskazane powyzej istotnę zmiany postanowień umowy Zostaną wprowadzone do Llmowy
pod warurrkiem wystąpienia w toku rea1izacji Projektu oko]iczności uzasadniającycl-r
wprowadzenie zmian w celu nalezytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w
drodze aneksu do umowy bądż zmiany załączników do umowy.

