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ZaCytanie ofertowc

Pomocy Rodzinie w Miliczu z6Drasza do skladama ofen

E fSI u^r.!u6Fj'k LI

Mrrrcz, dnia 29.11.20r7r.

.eartrowanej w prolek ie rLepszy st.rt ll' w ramach Reoional.ego Prcgranu

Op€racvlnego Wojew6dutwa tlotnoSlasklego na rata 2014-2020 wspdffinansowanego ze

36dkow Eu.opejskiego Flndu5zu Sporecznego

!.oPIS PRZEO TOTU ZAXOW!! IA
l. tqena li.zb. godzin do Ealizacjr: 50 godzin dydaktycznych w ok€sie

uamdwienia tj. 2 dni po 5 godzin (l grupa), 4 dni po 5 godz. (rI gtupa), 4 dni po

5 9odzin (III qrup.),

2. Prz€wdywany okres reall?acll ustuqi: styeei - m€.zec 20tar.
L Miej*e wykonywania zleceni.: PowEtowe centrum Pomocv Rodzinie w Milicz! !1.

Trzebnicka 48 orlz miejs@wskaEne prez zreceniodawce - ter€n Milicza.

4 Usluga bedqca przedmioteh zleenE dotyczv pnepow.dzenia tpningu
konpetencji i umiejetno3ci sporecznych (sp5rcie gru powe) dla:
- orupa Ir 5 os'5b us.modzielnianych opurczalqcych pieze zastep<zq
- grupa II grupa: 16 osdb iiepelnospr.wnych
- gtupa III: 13 dzieci przebywajqcych w pi*zy zastep.?ej wraz z ooekunami
(co n.jmniej jeden opiekun dla ka2de9o dzieck6 lub bdzeistwa), w tym ntwniel
dziec posiadajq.ych orzeczeni. o niep€lnosprawnoa.i.

5. Zakres wykonyw.n€) usllgi:

- pzeprcwadze te keningu kompetencji i umi€jet.o*r spolecz.ych (wsparcie

srupowe) dla w/w wskaz.nej srupy lczest.rk6d prolektu wraz 2 otoczeniem.

- zakres z6jef: zajeci. blda dostGowane do potrzeb katdej grupv i bQda

obejmosaly na.tqpujqce zlgadnienia, w zale2noaci od grupy docetowet:

ar..ptowanie $aenych ..rh .haakreru, po.ru.ie eiasnej ro*amotci i knahowani.
po.ru.ia *{asnei w.noki, san@re..,
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{autopre,e.ra.ja, obron! pacd maiipuaqal I k aiowan€ s$klwei poiawy w

ro.takrach i.teQerenany.h, wiedza w ,.kese skute.:.y.h fretod komunlra.li

inrerp€rsnarnej, zaiad dobrej komuiikacli, wiedra w ,akresie @:poznawa.i. *andw

n:plQcia lrposb6w €d.ena sbicE st.esem, wl€dra w ,akesie roui.rs:nia konfiiktdw

(konstruklwn€j kMvk, wy.at.nr. opinii), re.ins panowanir nad €mo.jani i tch

umi€iernym wy.aianu w nakr e pelnienir rdrnych dlrp.teanwh, lmieiehoki rgotedn€:

ro.wi yqanie konlliktdw, lon*.urvwna kMyra, lyraianie opinii, naur. moiFowania i

*pierania riew E lizacjicel6w, rwiekeenie uniejerioki @drenia ebi€ r€ *resem

- Wykonawc. bedzie zobowiazany do powadzeni. dokumentacji {5parcia,
skazanej w umo*ie o reariacjq u9u9i,

wykonawca ubezpieey ueestnikjw wspa.c'a od rlNw na cz6s ich odzralu we

6 szdeq,j'lowy harmonogr.fr wsparci. ustalony zost.n'e po podpi.aniu umowy,

lr. waRuxxr uDztalu w PostEPowai[u
za sDelniajqcych warunek dysponowlnia @b.d zdolnyn do wykonania zafrdwi€nia

zamawiaj4.y uzn. wykonswc6w, kt6rzy dysponula co nalmniel Jedi4 oebq -
psychologiem, llb ped.goglem o$ba ta posiada co .ajnniej 2 - letnie doiwiadczenie na

stanowisku psycholoq6/ted.goga lub przeprowsdzla w ostatnich 2 rata.h <o nalmniej

120 godzin w zakresE z.ree, *kobn, tEnrng6w z zakEsu akt'ry'2acll5porec2nel.

wykonaw@ zobowiqzany jest do wska2ania wr.u z otenQ zest w€nia trbel.rycznego

wsk.zuj4cego spernienE w.ru.k! poead.ni. wieduy i doswi.dclenE. ar.* qyt.lncCo
wyk.anl. rp.Ll..l. powyld.go w.ru u powodut. odzu..nl. of.rtyl

w zwla2ku ? zapi$mi .wyty alno3.i wydatk6w w r8o8ch

EuropeFkiego Funduszu Rozwoju Region6lne9o, Europejskiego Fundu*u spolecznego

oraz Funduszu spdjnoscr .a lata 2014-2020'w paypadk! ofeft os6b fizyonych oraz

oteft oeb samo2atrudnionych zamaRialacv lst upowatniony do zweryfikowania przed

zawarciem umowy z Wykonawcd i: :

a. obcla2enle wynlkajEce z Jel zawa.cla nre wyklocza horllwoS.i prawidlowej i efektywnej
psliz.cji wszystkich zadan powiezony.h danel 6obie,

b. laczne zaangatowanl€ zawodowe tej osoby w

frnan$wanych z fln.tuszy strlkluralnych I FS ora2

1r6del, w tym arodk6w wlasnych beneflclenta I Innych

Eliz.cje w*ystkrh prcjekt6w

dz.bn nn5.sowanych z mnych

podmrotdw. nre pr2elracza 276

(,
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/ wykonawca oawiadczyli 2 wykonan e zedai przez tQ osobe bedz€ potwefdzon€

protokolem sporzqdzonym przez te osobQ, wskazuJacym prawdlowe wykonanie

zadad, czbA oraz ewid€ncje qodzh w danym m esRcu ka endarzowym

poswiQcony.ri ia wykonanie zada6 w p.ojekce.

cena r00%

ru. OPIS SPOSOBU PRJZYZ AU'ANIA 9U XTAC'I ZA SPCTNICNIE
POSZCZGOIITYCT{ XRYTERTOW OCEI{Y

or€rty zostanAocenio.e zqodfie ze wzorem arytmetycznym

c oa = ( cmrn/c aad) x loo

c of - liczba punkt6w badanej of€rty
C min - cena najnitsza waf6d zro2onych ofert/
c bad - cena oferty badanej
100 - waga kryt.rium

V. TCRIIIX I 
'ORNA 

SKIADNIA OFERT

Oteny w formre pis€m^el musza zostaa zlotone w rerm'nre do14 grrdnia 2a1Jr.

osobscie w Powiatowyn cent.um Pofrocy Rodzini€ w M iczu u. rzebnicka 48,
cy (7,30 - 15 30/ za wyjatkem 3Ddy sdzie godz iy

pracy sq nastepujEce: 3.00 16.00)

poczta lub przesylk4 kurerekq na ad.es Powratowe centtum Pomocy Rodziie
w M liczu ul, Tzebncka 48,55 300 M cz (li.zy sie data wprywur)

Vt. ZAXRES WYI(LUCZEI{IA

w celu uniknia.ia konfliktu intereetw zam6wenra publiczne, z syjarkien zandwied
sekb.owych, udzielane prz€z beneficjenta nie bed4€eqo podmiotem zobowia2anym do
stGowania ustawy Pzp zqodnie z a.t. 3 ustawy Pzp, ni€ moga bya udzielan€ podmioton
powrqzanym z nim osobowo rlb kap'tarowo. Przez powiazania kapitalow€ lub 6obow€
6zumE 5ia wzajemne powi{zania mredu y benenclentem lub osobami upowa2nionymi do
zaciqgana zobowiEzan w imieniu b€neficlenta rub oebami wykonujacym w mrenru
benefcJenta czynnogci zwiEzane z przyqotowanrem iprzeprowadzeniem procedury
wybofu wykonawcy a wykonawcq, polegalqce w szczeqdlno6c 

^a:
a) uczestniczen u w sp6kelako wsp6 n k sp6lk cywlnej lub sp6lkr osobowej,

b) pdadan! co nalnniej r0 % udziar'5w rlb akcj,
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c) peln'eniu funkcj' czronka or9.nu nadzor.z€go !b zarzqdzajqcego, prokurentai

d) pozostawaniu w zw'4zku malieiskim. w stosunku pokrewiedstwa ub powinowaciwa w

rni prostej, pokr€wiehstwa drugEqo stopnra lub powinowa'twa druqiego stopnia w rinD

bodnej lub wstosu^ku przysposobienE, op ekilub ku.at'

V!! OKRESIENIE WARUNKOW ZMIAN UMOWY

laTdw aJ4!y oop r7cld z_ian/ {d unrdw umowv ' /ck'e'i':
' lacznej I'aby lczestnikow szkolenia,
- t€rminu reartaci zam6wlenia,

PlatnoSa dokonywa^ra bedzie pzelew€m na rachunek bankowv wskas'v prze2

wykonaw.Q. za dete pletnog. zamzwrajacv !wa2a date obciqzenia fachunku

bankowego. Temin prat^o&iwynosi 30 dn'

i.)f,i
\/
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FORMULARZ OFERTY

t.
zarejestrowana iarwa (flma) wykonawcy / imh I narwisko :

(w.te btlno - J.dra lo<tdic a.l|oql Oeb. ao&|. taena n*.ynd.a la.at

{x@i. brutto :. iednl 8od:ine
Eali:..ji ustugr , lktb. 8od.ii)

-....,,..,,,....._..............._........... rt {io*ni.
,'-..,'--'''-','''''''''''''.''''''''''-,.'''''''.,'''' dJ

50

w tym nalerny pod.tek VAT w wysokokl ..........q.tr.* *r&koct sh||k, ktrot o

K
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IIL
Oawiadc2amy, i€ zapoznali5my sie z warunkani niniejszego post€powania i nie
wnosimv do nich ladnych zastzeted,

tv. oswladczanr, i2 wykonanie zadai pnez peEonet wyznaczony do reatizacji
uslugi b#z e potwierdzone p.otokolem sporz4dzonym przez te osobe,
wskazuj4cym prawldlowe wykonanie zada6, lczbe oraz ewdencje godzin w
danym mlesiqcu kalendarzowym poawleconych na wykonanie zad.i w prolekci€.

TAK / NIC / NIE DOTYCZY

odposiedzr.lni kontakt z wykonawcE

u@ari'diY.h do r@z.dlcll



zat czt{t( t{R 1 Do oFERTY

zEstawtENtE sruz4cE porwtERDzEt{tu spEtNtEt{ta wARUN|<u
POSIADANIA OOSWTADCZEI{IA ZAWODOWEGO

s ffisr

LUB

orl - & {.kl.rl nl.sla., Er)

DoswlAocttNta - rcdz.j
r..llzow.ry.h dzl.lai

trcnlne6w r r.l...u
.ktywk.q,r .por.enel)

u@dtnionKh do rupE:.nbdr

(


