
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro 

I. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu ul. Trzebnicka 4B 56-300 Milicz

II. Na  podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  prawo  zamówień
publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty  30  000  euro  w  PCPR  w
Miliczu, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę:

Przedmiotem zamówienia są „Usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń 
w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin zastępczych i 
prowadzących rodzinne domy dziecka”.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń   
w zakresie doskonalenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin zastępczych i 
prowadzących rodzinne domy dziecka, o tematyce:
a) Szkolenie I: problemy dzieci w okresie dojrzewania, trudności wychowawcze (bunt 
nastolatka, wagary, kradzieże, trudności w nauce, uzależnienia, stosowanie diet – problem 
anoreksji u dojrzewających dziewcząt, stosowanie suplementów diety i odżywek).
b) Szkolenie II: czy umiem rozmawiać z dzieckiem i reagować na jego problemy (dziecko 
nadpobudliwe, dziecko przejawiające zachowania agresywne). Jak zrozumieć emocje dzieci 
i pomóc im sobie z nimi radzić. Dyscyplina, która nie rani – czyli jak radzić sobie w 
sytuacjach trudnych? Kiedy pozwolić kiedy zabronić?
c) Szkolenie III Jak radzić sobie ze stresem związanym z pełnieniem roli rodzica 
zastępczego? Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

 oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.

1. Liczba uczestników szkolenia: 
a) Szkolenie I: około 16 osób
b) Szkolenie II: około 20 osób
c) Szkolenie III : około 18 osób

2. liczba godzin szkolenia: oferent przedłoży wraz z ofertą proponowany harmonogram 
szkolenia wraz z przewidzianą liczba godzin szkolenia.

3. termin zajęć: 
a) Szkolenie I: II lub III kwartał 2017r.
b) Szkolenie II: III kwartał 2017r.
c) Szkolenie III : IV kwartał 2017r.

4. miejsce szkolenia: Milicz, dokładne miejsce szkolenia zostanie wyznaczone przez 
Zamawiającego

Wykonawca załączy do swojej oferty szczegółowy program szkolenia,  którego warunkiem
minimalnym  spójności  przedmiotu  zamówienia  jest  dostosowanie  go  do  w/w  zakresu
tematycznego szkolenia. 

5. Materiały  dydaktyczne:  Materiały  szkoleniowe  muszą  zostać  zaakceptowane
wcześniej przez zamawiającego, z zaznaczeniem że są one dystrybuowane bezpłatnie.

6. Do obowiązków wykonawcy należy:



 przygotowanie  i  przeprowadzenie  szkolenia  w  formie  teoretycznej  i
praktycznej,

 przygotowanie prezentacji dla uczestników, (prezentacja może być wyłącznie
elementem dodatkowym materiałów szkoleniowych i nie może stanowić ich
treści),

 wydania  wszystkim  uczestnikom  szkolenia  zaświadczeń  o  ukończeniu
szkolenia  z  jednoczesnym  przekazaniem  Zamawiającemu  kopii  tych
zaświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem,

 dojazd na miejsce szkolenia oraz koszty pobytu trenera pokrywa wykonawca,

IV. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają  doświadczenie,  umiejętności  i  wiedzę  z  zakresu  tematyki  szkolenia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie jeżeli wykaże, że personel
szkolący  skierowany  do  wykonania  zadania  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem terminu  składania  ofert  w niniejszym postępowaniu,  wykonał  z  należytą
starannością co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem szkolenia/kursy o
tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, której wykonanie oferuje /celem
wykazania  spełnienia  warunku;  Wykonawca  składa  wykaz wykonanych usług  oraz
dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług /.

2. Do  realizacji  zamówienia  skierują  personel  szkolący  -  trenerów  posiadających
niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie /celem wykazania spełnienia warunku
Wykonawca  składa  wykaz  osób  –  personelu  szkolącego  –  trenerów,  którzy  będą
wykonywać zamówienie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje,

V. Sposób przygotowania oferty
1. Dopuszcza się składanie ofert na realizacje części przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę  zawierającą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,  z podaniem kwoty

netto /stawki i  kwoty podatku VAT /  kwoty brutto,  należy przygotować zgodnie z
formularzem załącznik nr 1 do zapytania i przekazać, pocztą tradycyjną lub złożyć
osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 14 czerwca 2017r.

3. Do oferty należy dołączyć:
 szczegółowy program/my szkolenia,
 wykaz wykonanych usług oraz wymagane dokumenty potwierdzające należyte

wykonanie usługi szkoleniowej. 
 wykaz  osób  –  personelu  szkolącego  –  trenerów,  którzy  będą  wykonywać

zamówienie,  którzy  będą  wykonywać  zamówienie  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi ich kwalifikacje,

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Kryteria oceny ofert:

cena wykonania,

Milicz, 29.05.2017r.                                          Monika Szczepańska 

 Dyrektor PCPR w Miliczu



załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Przedmiot zamówienia:

„Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w zakresie doskonalenia
umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne

domy dziecka”:

Nazwa szkolenia……………………………………………………………………………..

1. Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa (imię i nazwisko):………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………..

NIP (w przypadku działalności gospodarczej):………………………………………………………………

REGON: (w przypadku działalności gospodarczej):………………………………………………...……….

Nr Rachunku Bankowego…………………………………………………...…………………….….…………

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto:………………………………… zł

Podatek VAT:……………………………... zł

Cena brutto:……………………………….. zł

Słownie brutto:……………………………………………………………………….. zł

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone przez Zamawiającego.

……………………., dnia………….                         ………………………………

                                                                                       Podpis osoby upoważnionej


