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D> rektora PCPR w Łowiczu 
Z dnia 18 kwietnia 2 0 I 4 r . 

ZAPYTANIE OFERTOW E 

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

Regon: 750196838 
NIP: 834159319 
Tel./fax (046) 837 03 44 
e-mail: pcprlowiczftfjwp.nl 

zaprasza do złożenia oferty na: 
przeprowadzenie 2 grupowych warsztatów szkoleniowych: trening kompetencji i 
umiejętności społecznych oraz trening umiejętności interpersonalnych dla 15 osób w ramach 
projektu „Umiem więcej" wspólfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, oś Priorytetowa IX, Działanie I X . i , Poddzialanie I X . I . I 

80.57.00.00 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

I . Postanowienia ogólne: 
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póżn. zm.) zgodnie z art. 4 pki 
8 tej ustawy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 
bez podawania przyczyny. 

I I . Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia są treningi umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

umiejętności interpersonalnych dla 15 uczestników projektu ..Umiem więcej", tj.: 
1) trening kompetencji i umiejętności społecznych - 6 godzin dydaktycznych. 
2) trening umiejętności interpersonalnych - 6 godzin d>daktyczn>ch. 

Łącznie 12 godzin dydaktycznych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 
3. Zamawiający zapewnia uczestnikom warsztatów: zakwaterowanie, wyż\ wienie. salę 

szkoleniową, materiały biurowe. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości usługi 

podwykonawcom. 
5. Zamawiający wymaga aby treningi miały charakter warsztatowy . praktyczn>'. 
6. Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do: 
ł) zapewnienie Uczestnikom materiałów niezbędnych do przeprowadzenia treningów -

odpowiednio oznakowanych logotypami; 

http://pcprlowiczftfjwp.nl


2) przygotowanie programu i harmonogramu zajęć z uwzględnieniem ilości godzin; 
3) przygotowanie udostępnionej przez Zamawiającego sali do zajęć, w tym jej 

oznakowania zgodnie z zaleceniami Zamawiającego; 
4) poinformowanie Uczestników o tęm. że treningi organizowane są w ramach projektu 

„Umiem więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego; 

5) prowadzenie dokumentacji: list obecności, listy potwierdzającej otrzymanie 
zaświadczenia, listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych: 

6) wykonywanie swoich zadań w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z 
harmonogramem; 

7) przygotowanie dla Uczestników odpowiednio oznakowanych zaświadczeń 
potwierdzających ukończenie treningów; 

8) przygotowanie i przeprowadzanie ankiety; 
9) przekazanie Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po 

zakończeniu treningów, tj.: list obecności, listy potwierdzającej otrzymanie 
zaświadczenia i materiałów szkoleniowych, kserokopii zaświadczeń, ankiety. 1 egz. 
materiałów szkoleniowych. 

10) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000); 

11) zagwarantowania zastępstwa innych osób o równoważnych kwalifikacjach w 
wypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożlwiających realizację usługi przez 
osobę wskazane w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Termin wykonania zamówienia: 
23-24.02.2019r. zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 

8. Miejsce prowadzenia warsztatów: 
Hotel Reymont, Łódź, ul. Legionów 81 

9. Liczba osób i grupy docelowe. 
Usługa przeznaczona jest dla 15 osób z powiatu łowickiego w wieku 15-25 lat (osoby 
przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej lub opuszczające tę pieczę). 

10. Wymagania względem oferenta: 
Zamawiający wymaga aby: 

1) szkolący - trenerzy posiadali niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, w 
szczególności kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia wsparcia tj. wykształcenie 
wyższe na kierunku psychologia oraz doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 2 
grupowych warsztatów/treningów z zakresu tematyki określonej w niniejszym 
zapytaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 
Wykształcenie i doświadczenie zweryfikowane zostaną na podstawie załączników nr 3 i 
4 do formularza ofertowego oraz kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte w 
w/w załącznikach, które przedłożone powinny zostać wraz z ofertą; 

2) Wykonawca winien umieszczać na opracowanych dokumentach (listy obecności, 
zaświadczenia, ankiety, materiał) szkoleniowe) logotypy zgodne z wzorem 
przekazanym przez Zamawiającego. 

W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę za całość zamówienia oraz za 1 godzinę 
warsztatu netto i brutto. Cena obejmuje całkowity koszt prowadzenia warsztatu 
(łącznie z niezbędnymi materiałami i sprzętem) oraz kosztem dojazdu do miejsca 
prowadzenia wsparcia. 
Ceny muszą być podane cyfrą i słownie. 



1) Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę w PLN, w cenie należy uwzględnić 
należne podatki w tym podatek od towarów i usług - jeśli dotyczy (kwoty należy podawać 
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). 

3) Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie 
dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

6) Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w 
innych walutach niż PLN. 

Z możliwości wykonania zamówienia wykluczeni są Wykonawcy pow iązani z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wy konującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z prz\gotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy polegające w szczególności na; 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cjwilnej lub spółki osobowej: 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji: 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

I I I . Składanie ofert. 
1. Termin składania ofert upływa 30.01.2019 r. o godz. 13.00. 
2. Miejsce lub sposób złożenia oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 
2) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3) Oferty należy przygotować w sposób czytelny. Oferty nieczytelne zostaną 

odrzucone. 
4) Wszystkie miejsca, w któiych Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. 
5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wy cofać swoją 

ofertę. 
Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę. 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, drogą elektroniczną -
w przypadku dysponowania podpisem elektronicznym (liczy się data i godzina dostarczenia 
oferty do PCPR w Łowiczu, nie zaś data stempla pocztowego lub w\slania oferty drogą 
elektroniczną). W przypadku wysłania oferty droga pocztową - w ziiklejonej kopercie z 
zamieszczoną nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją: 

„Nie otwierać do dnia 30 stycznia 2019r. do godz. 13. Oferta na prowadzenie treningów 
psychologicznych w ramach projektu „Umiem więcej". 

Za ważna uznaje się ofertę, która została zarejestrowana w sekretariacie PCPR w terminie 
wskazanym powyżej. 
Miejsce złożenia oferty: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30. 99-400 Łowicz 
3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe warunki udziału w zamówieniu: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, osoba do kontaktu: 
p. Małgorzata Janicka tel. 837 03 44. 



IV. Sposób i kryteria wyboru ofert. 
Kryteria wyboru oferty: 

cena - 70 pkt 

ilość punktów przyznanych danej olercie będzie wyliczana według następującego 
wzoru: 

najniższa oferowana cena brutto 
X 100% X 70 pkt 

cena z ofert) badanej 
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wy nosi 70 pkt. 

2) doświadczenie w prowadzeniu grupô vy cb treningów psychologicznych - 30 pkt. 
Ilość godzin przeprowadzonych grupowych treningów psychologicznych w okresie 3 lat 

przed terminem składania ofert: 
- co najmniej 50 godzin - 10 pkt. 
-51-75 godzin-20 pkt. 
- powyżej 75 godzin - 30 pkt. 
Warunek ten będzie sprawdzany na podstawie dokumentów potwierdzających należyte 

wykonanie usługi, w których dokładnie zostanie określony okres jej wykonywania oraz ilość 
godzin przeprowadzonych grupowych warsztatów szkolenio\vy'cłi'treningów o podobnej 
tematyce przez osobę wskazaną do prowadzenie treningów w lormularzu ofertowym. 

Brak powyższych dokumentów lub przedstawienie dokumentów, które nie spełnią 
w/w wymogu będzie skutkowało przyznaniem O pkt. 

1. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępów ania. 
2. Członkowie Komisji dokonają oceny oferty zgodnie z obowiązującymi kryteriami. 
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 

największą ilość punktów. 

V. Wymagane dokumenty. 
Wykaz wymaganych dokumentów i ośw iadczeń zawarty w formularzu ofertowym 

Warunki gwarancji: terminowe i należyte wykonanie usługi 
Warunki serwisu: nie dotyczy 
Warunki transportu: nie dotyczy 

V I . Załączniki: 
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1). 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 

Łowicz, dnia 23 stycznia 2019r. 
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