Wodzisław Śl., dnia 13.09.2016 r.

PCPR 070/17775/2016

Zapytanie ofertowe
w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm. –
Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Telefon: (032) 455 14 30 wew. 31
e-mail: projekt.pcpr@wp.pl
NIP: 647-21-88-528
REGON: 276289475
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30, w związku z realizacją
projektu: „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy
Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym zaprasza do składania ofert na
zorganizowanie oraz przeprowadzenie warsztatów seksuologicznych dla 17 uczestników/uczestniczek
projektu „Lepsze Jutro” (3 spotkania po 3 godziny).

Termin realizacji Zamówienia:
Planowany termin realizacji zamówienia:
- 07.10.2016 r. od godz. 16.00 do 19.00
- 14.10.2016 r. od godz. 16.00 do 19.00
- 21.10.2016 r. od godz. 16.00 do 19.00

Miejsce realizacji Zamówienia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław
Śląski

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

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia:
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie warsztatów seksuologicznych dla 17 uczestników/uczestniczek
projektu „Lepsze Jutro” (3 spotkania po 3 godziny). Wykonawca przyjmuje do wiadomości,
iż

uczestnikami/uczestniczkami projektu są usamodzielniani wychowankowie oraz wychowankowie
przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – w
tym osoby nieletnie oraz niepełnosprawne.
Wymagania dotyczące trenera:
- wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone kursy z zakresu seksuologii lub podyplomowe studia z
zakresu seksuologii,
- udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia warsztatów seksuologicznych.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji Zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. zagwarantowanie niezbędnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia ww. warsztatów,
2. poinformowania osobę prowadzącą warsztaty o fakcie, iż w warsztatach uczestniczą osoby,
których udział jest współfinansowany w ramach projektu „Lepsze Jutro”, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX
Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. monitorowania obecności uczestników/uczestniczek na zajęciach (listy obecności), ewaluacja
(ankiety ewaluacyjne na wstępie i na zakończenie), sprawozdanie z realizacji zajęć
z uwzględnieniem wyników ankiet, sporządzenie dokumentacji fotograficznej - min 10
fotografii z przebiegu zajęć, prowadzenia dzienników zajęć,
4. wydanie zaświadczeń oraz dołączenia kserokopii wydanych zaświadczeń wraz z pozostałą
dokumentacją do siedziby Centrum po zrealizowaniu przedmiotu umowy,
5. promowania projektu, poprzez oznaczenie wszelkiej dokumentacji Logotypami projektu oraz
oznaczenie sali wykładowej plakatem udostępnionym przez Zamawiającego,
6. przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie
z wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego,
7. oznaczenia dokumentów i materiałów przekazywanych uczestnikom/uczestniczkom zajęć
zgodnie ze wzorem logotypów udostępnionymi przez Zamawiającego,
8. przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu zajęć faktury oraz pełnego kompletu
dokumentów.
9. pisemnego informowania Zamawiającego o archiwizacji dokumentów w miejscu innym niż
adres siedziby Wykonawcy podany w umowie,
10. zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli warsztatów w trakcie ich realizowania,
11. wykonawca winien przedstawić ofertę zawierającą całkowity koszt przeprowadzenia
warsztatu ogółem oraz w przeliczeniu jednostkowo na 1 godzinę zegarową. Cena winna
obejmować również koszt niezbędnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia
ww. warsztatów, oraz wszelkich innych kosztów związanych z realizacją warsztatów.
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Kryterium wyboru oferty:
Zgodność z zapytaniem ofertowym, cena brutto
Do oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
1. wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego,
2. CV osoby prowadzącej wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia oraz podpisanym
oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego; Oświadczenie powinno być
podpisane przez specjalistę mającego prowadzić w/w warsztaty,
4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz doświadczenie prowadzącego,
5. program warsztatów.
Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty prosimy umieścić w kopercie opatrzonej adnotacją „Warsztaty seksuologiczne –„Lepsze
Jutro”. Ofertę należy złożyć drogą pocztową lub osobiście do dnia 22.09.2016 roku w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30 w kancelarii -pokój nr 11.
Informacje dotyczące płatności:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach
projektu „Lepsze Jutro”.
Wynagrodzenie za realizację zmówienia będzie płatne przelewem na wskazane w rachunku/fakturze
konto bankowe Wykonawcy, przy czym muszą być one poprawnie wystawione. Zamawiający
zastrzega, 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.
Uwagi i pytania proszę kierować do Pani Moniki Piątkowskiej pod numer telefonu: 032 455 14 30
wew. 31 lub 723368899

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
mgr Irena Obiegły
Załączniki:
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