Zapytanie ofertowe
na wykonanie usługi szkoleniowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi szkoleniowej: szkolenie w formie warsztatów dla istniejących rodzin
zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka
1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze
ul. Sienkiewicza 6A
58-400 Kamienna Góra tel. 75-644-03-22, e-mail pcpr@kamienna-gora.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie

szkolenia

w

formie

warsztatów

dla

istniejących

rodzin

zastępczych

i prowadzących rodzinne domy dziecka
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
I. Szkolenie w formie warsztatów dla dwóch grup istniejących rodzin zastępczych i prowadzących
rodzinne domy dziecka:
a) pierwsza grupa (5 godzin dydaktycznych) – grupa około 20 osób (termin szkolenia: od 9 maja
2016 roku do 31 maja 2016 roku w godzinach 10.00-14.00 )
b) druga grupa (5 godzin dydaktycznych) –– grupa około 20 osób (termin szkolenia: od 9 maja
2016 roku do 31 maja 2016 roku w godzinach 15.00-19.00)
II. Miejsce prowadzenia szkoleń: szkolenia odbędą się w miejscu wskazanym przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze
4. Wymagania dla realizatora zamówienia:
I. Realizator posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodzin zastępczych
i prowadzących rodzinne domy dziecka.
II. Prowadzenie szkoleń o tematyce:
- skuteczne sposoby porozumiewania się z dziećmi,
- sposoby nawiązywania relacji z dziećmi.
III. Zapłata za przeprowadzone szkolenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia
rachunku przez prowadzącego szkolenie.
5. Kryterium wyboru oferty:
I. 50% - cena, 50% - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodzin zastępczych
II. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty, jeżeli oferta z najniższą ceną lub cena
najkorzystniejszej oferty są wyższe niż środki finansowe, które zamawiający przeznaczył na ten cel.
6. Termin składania ofert:
I. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze w terminie

do 25 kwietnia 2016 roku do godz. 9.00. Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem
poczty. W przypadku oferty przesłanej pocztą za datę wpływu uznaje się datę i godzinę jej
doręczenia do PCPR.
II. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
7. Sposób przygotowania oferty:
I. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
II. Do oferty należy załączyć:
a) CV z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje,
c) informację o doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń dla rodzin zastępczych,
d) proponowany harmonogram szkoleń wraz z opisem tematyki szkoleń.
Kamienna Góra, dnia 7 kwietnia 2016 roku

Dyrektor PCPR w Kamiennej Górze
Celina Róg
Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

OFERTA
1. Nazwa i adres wykonawcy:
Nazwa:

.....................................................................................................

Adres:

.....................................................................................................

NIP/REGON

.....................................................................................................

Nr rachunku bankowego

.....................................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu umowy za:
Cena brutto

..................... słownie .....................................................................................................

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez zamawiającego.

.........................................

..................................................

miejscowość i data

podpis
osoby upoważnionej lub wykonawcy

Sporządziła:
Anna Szelążek

