Wodzisław Śląski, dnia 25 października 2017 r.
PCPR 070/22652/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w ramach treningu kreowania
wizerunku oraz rozwoju osobistego w formie wyjazdowej dla
11 uczestniczek projektu pn. „Lepsze Jutro”.
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

I. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pilarska Kinga. tel. 32 455 14 30 w. 31, e-mail: projekt.pcpr@wp.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
w ramach treningu kreowania wizerunku oraz rozwoju osobistego w formie wyjazdowej podczas
4-dniowego pobytu (3 noclegi) – dla 11 uczestniczek projektu „Lepsze Jutro”, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego; w łącznym wymiarze 10 godzin zegarowych –
pobyt w ośrodku górskim w terminie 17.11.2017 r. - 18.11.2017 r. (nocleg i wyżywienie pokrywa
Zleceniodawca)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów
psychologicznych w ramach treningu kreowania wizerunku oraz rozwoju osobistego w formie
wyjazdowej podczas 4-dniowego pobytu (3 noclegi) - dla 11 kobiet.
Zakres usług w szczególności obejmuje:
1) Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu psychologii dla uczestniczek projektu
w wymiarze 10 godzin zegarowych.
2) Przygotowanie programu oraz zapewnienie wszelkich materiałów biurowych i dydaktycznych
niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.
3) Monitorowanie obecności uczestniczek na zajęciach (lista obecności), prowadzenie dziennika
zajęć, przeprowadzenie ankiety wstępnej i końcowej (ewaluacja) oraz sporządzenie
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sprawozdania z przebiegu zajęć z uwzględnieniem wyników ankiet, a także przygotowanie
zaświadczeń dla uczestniczek warsztatów
4) Promowanie projektu poprzez oznaczenie wszelkiej dokumentacji logotypami projektu oraz
oznaczenie Sali, w której odbywać będą się zajęcia plakatem udostępnionym przez
Zamawiającego
5) Przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z
wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Wymagania dotyczące opiekuna:
- wykształcenie wyższe – psychologia
- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów indywidualnych oraz
grupowych
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
- przygotowany program warsztatów. Program musi być dostosowany do odbiorców tj. kobiet
40+ w utrudnionej sytuacji na rynku pracy. Program powinien obejmować m.in. takie
zagadnienia jak: budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie, kształtowanie poczucia
własnej wartości, budowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, sztuka negocjacji,
kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowanie umiejętności radzenia
sobie w kryzysie, opanowywanie stresu, wyposażenie uczestników w wiedzę na temat
możliwych form wsparcia.
4. Termin realizacji zamówienia: 17.11.2017 r. - 18.11.2017 r.
5. Miejsce realizacji zamówienia:
„ARKA BIS” w Wiśle
III. Wybór oferty:
Jedyne kryterium wyboru: cena brutto.
W cenie ofertowej winny znajdować się wszystkie składowe mające wpływ na realizację
zamówienia, w tym koszty zakupu materiałów biurowych i dydaktycznych niezbędnych do
przeprowadzenia zajęć, itp.
Zamawiający wybierze tę ofertę, która będzie spełniała wszystkie wymogi określone w zapytaniu
oraz której cena będzie najkorzystniejsza.
IV. Forma i termin płatności
1. Zamówienie współfinansowane jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Zapłata zostanie dokonana przelewem na podany w rachunku/fakturze numer konta
bankowego w terminie do 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionego rachunku/
faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem zapłaty jest
posiadanie na rachunku bankowym środków finansowych, otrzymanych z Instytucji Zarządzającej,
którą jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. W takiej sytuacji
Wykonawca nie uzyskuje prawa do odsetek.
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2. W związku z centralizacją rozliczania podatku vat faktura powinna zostać wystawiona
w następujący sposób:
Nabywca:
Powiat Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
NIP: 647-21-75-218
Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski

V. Dane dotyczące złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć:
- CV z opisem kwalifikacji oraz posiadanego doświadczenia oraz oświadczeniem o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych
- referencje
- dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie
2. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30, 44-300 Wodzisław Śląski, w sekretariacie
(pokój nr 11), z dopiskiem „Warsztaty psychologiczne 40+– Lepsze Jutro”,
- za pośrednictwem poczty lub innej instytucji doręczającej na adres Zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300
Wodzisław Śląski, z dopiskiem „Warsztaty psychologiczne 40+ – Lepsze Jutro”.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 03.11.2017 roku o godzinie 15.30. Decyduje data wpływu
do PCPR w Wodzisławiu Śląskim. Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
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mgr Irena Obiegły

Załączniki do oferty:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Lepsze Jutro”
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

