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Załącznik nr 6 
do Zarządzenia Nr 15 
[dyrektora P C I ' R w Ł o w i c z u 
z dnia 18 kwietnia 2014r. 

NIP 834-159-35-19. REGON 750196838 Q yyartości szacunkowcj przckraczająccj 5.000 zł netto, 
a nieprzekraczającej 30.000 euro netto 

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomoey Rodzinie w Łowiezu 
ul. Podrzeezna 30, 99-400 Łowiez 

Regon: 
NIP: 
Tel./fax 
e-mail: 

750196838 
834159319 
(046) 837 03 44 
peprlowiez(«)wp.pl 

zaprasza do złożenia oferty na: 
2. Przedmiot zamówienia: 

zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Łowicza dwudniowego 
specjalistycznego szkolenia dla rodzin zastępczych (12 godzin) nt. „Więź jako czynnik 
chroniący rozwój" ogółem dla 18 osób zgodnie z założeniami współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny projektu „Rodzina z przyszłością" realizowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I X , Działanie 
IX.2, Poddziałanie IX.2.1. 

CPV - 80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego 

Opis przedmiotu zamówienia: 

W ramach szkolenia Oferent zobowiązany jest do: 
1) przeprowadzenia szkolenia ogółem dla 18 osób (rodzin zastępczych i pracowników 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Łowiczu - 12 godzin szkoleniowych 
realizowanych w ciągu dwóch kolejnych dni. Szkolenie ma uwzględniać następujące 
elementy: 

a) sesja szkoleniowa trwa 1 godzinę lekcyjną tj. 45 minut, 
b) godziny prowadzenia szkolenia: pomiędzy 9 a 17, 
c) forma zajęć: wykład, praca w małych grupach, prezentowanie nagrań video sesji pracy 
terapeutycznej specjalisty z dzieckiem, omawianie indywidualnych przypadków. 

2) przygotowania programu szkolenia z uwzględnieniem ilości godzin. Program szkolenia 
powinien zawierać między innymi następujące zagadnienia: 

- style przywiązania w cyklu życia człowieka, 
- problemy dzieci z pozabezpiecznymi stylami przywiązania, (praca z przypadkiem), 
- kierunki pomocy w sytuacji zaburzenia więzi (praca z prz\ padkiem), 
- konsultacje indywidualne, 

3) zagwarantowania wykładowcy - psychologa posiadającego doświadczenie 
szkoleniowe oraz praktyczne dotyczące pracy z rodzinami zastępczymi, dziećmi z 
zaburzeniami więzi wraz ze sporządzaniem diagnoz}' zaburzeń wynikających z 



pozabezpiecznego stylu przywiązania. Osoba mająca prowadzić szkolenie musi 
posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w sporządzaniu diagnozy i pracy 
terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami więzi, 

4) zagwarantowania materiałów typu skrypty, własne opracowania związane z tematyką 
szkolenia, 

5) opracowania i wydania każdemu z uczestników zaświadczenia potwierdzającego udział 
w szkoleniu, 

6) opracowania i przeprowadzenia badania ankietowego oceniającego poziom szkolenia, 
7) zagwarantowania zastępstwa innych osób o równoważnych kwalifikacjach w wypadku 

nieprzewidzianych okoliczności uniemożlwiających realizację usługi przez osoby 
wskazane w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

8) prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym listy obecności. 
9) zamieszczania informacji o fakcie współfinansowania projektu z EFS, zgodnie z 

wzorami przekazanymi przez Zleceniodawcę w tym: 
• na prowadzonej dokumentacji, 
• oraz na wszystkich innych dokumentach nie wymienionych wyżej, które Zleceniobiorca 

ma obowiązek dostarczyć Zleceniodawcy. 
10) prowadzenia karty czasu pracy (łączne zaangażowanie zawodowe w realizację 

wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i 
innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie - dotyczy osób 
fizycznych), 

U)poinformowania Uczestników szkolenia o tym, że warsztaty organizowane są w 
ramach projektu „Rodzina z przyszłością" współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 

12) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . 2018r. poz. 1000 z późn zm.). 

Po zakończeniu szkolenia: 
przekazać wraz z fakturą dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia (imienne listy 
obecności z podpisami uczestników potwierdzające udział w spotkaniach, listy korzystania z 
suszu szkoleniowego, listy odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, kserokopię wydanych 
zaświadczeń, ankiety ewaluacyjne oraz 1 egz. materiałów szkoleniowych). 

f ermin realizacji szkolenia: 
14-15 października 2019r. 

Liczba godzin szkolenia przypadających na 1 uczestnika - 12 godzin lekcyjnych tj. po 45 
minut. 

3. f ermin składania ofert: do 26 września 2019r. do godziny 13.00 
4. Miejsce i sposób złożenia oferty: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę za 1 godzinę szkolenia netto oraz brutto oraz 
za całą usługę brutto i netto. 
Ceny muszą być podane cyfrą i słownie z uwzględnieniem należnego podatku V A f . 
Suma poszczególnych składników/elementów daje całkowitą cenę/wartość oferty. 
Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacji. 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
Ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera (licz>' się data i 
godzina dostarczenia oferty do PCPR w Łowiczu, nie zaś data stempla pocztowego) w 
zaklejonej kopercie z zamieszczoną nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją: 

„Nie otwierać do 26 września 2019r. do godziny 13. 
Oferta na specjalistyczne szkolenie „Więź jako czynnik chroniący rozwój" 

Za ważną uznaje się ofertę, która została zarejestrowana w sekretariacie PCPR w terminie 
wskazanym powyżej. 



Miejsce złożenia oferty; 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
ul. Podrzeezna 30 
99-400 Łowicz 

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 
szczegółowe warunki udziału w zamówieniu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeezna 30, 99-400 Łowicz 
Osoba do kontaktu: p. Małgorzata Janicka teł. 837 03 44, 

Kryteria wyboru oferty: 
1) cena - 50 pkt 

ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego 
wzoru: 

najniższa oferowana cena brutto 
- — X 100% X 50 pkt 

cena z oferty badanej 
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 50 pkt. 

2) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla rodzin zastępczych lub adopcyjnych w 
zakresie zaburzenia przywiązania - 20 pkt. 

Ilość godzin szkoleń w latach 2016-2018: 
- co najmniej 100 godzin - 5 pkt. 
- 101-150 godzin- 10 pkt. 
- powyżej 150 godzin - 20 pkt. 

Warunek ten będzie sprawdzany na podstawie dokumentów potwierdzających należyte 
wykonanie szkoleń przez osobę wskazaną w ofercie, której odbiorcami były rodziny zastępcze 
lub adopcyjne. Przedstawienie dokumentów, które nie spełnią w/w wymogu np. podanie tylko 
liczby bez wskazania konkretnych odbiorów usługi ocenione zostanie na O punktów. 

3) doświadczenie w diagnozie i pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami więzi - 30 
pkt. 

- co najmniej 2 lata pracy - O pkt. 
- od 2 do 5 lat pracy - 10 pkt. 
- powyżej 5 do 8 lat pracy - 20 pkt. 
- powyżej 8 lat pracy - 30 pkt. 

Warunek ten będzie sprawdzany na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę 
potwierdzającego sporządzanie diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami więzi 
wraz ze wskazaniem ogólnej liczby lat pracy w zawodzie psychologa. Do lat pracy 
potwierdzających doświadczenie zawodowe nie należy wliczać okresów urlopów dla 
poratowania zdrowia, urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, długotrwałej choroby, itp. 
Przedstawienie dokumentów, które nie spełnią w/w wymogu zostanie ocenione na O punktów. 
Zamawiający nie będzie oceniał doświadczenia oferenta, tylko wskazanego w ofercie 
personelu. 
Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania. 

1. Członkowie Komisji Przetargowej dokonają oceny kryteriów 
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 

największą ilość punktów. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania 

części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
7. Wymagania, jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i 

oświadczeń (np.: koncesje, zezwolenia, zaświadczenia, licencje): 
Wszystkie dokumenty zamieszczono w „fomiukuzu ofertowym" 

8. Warunki gwarancji: 



nie dotyczy 
9. Warunki serwisu: 

nie dotyczy 
10. Warunki transportu: nie dotyczy 
11. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte wjej treści 

(jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy): 
Wzór umowy stanowi załącznik do „FORMULARZA OFERTOWEGO" 

lawiającego) 

Łowicz, 19 września 2019r. 

KOOR D YMlTO f/PROJEKTU 

mgr Małgorzata Janicka 


