Wodzisław Śląski, dnia 12.09.2016 r.

PCPR 070/17702/2016
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 pełnienie funkcji opiekuna grupy
liczącej 32 uczestników/uczestniczek projektu pn. „Lepsze Jutro” w wymiarze 8 godzin
zegarowych (2 osoby).
Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem
zamówienia
jest pełnienie funkcji
opiekuna
grupy
liczącej
32
uczestników/uczestniczek projektu pn. „Lepsze Jutro” podczas zajęć z rekreacji ruchowej (tj. aqua
aerobic, nauka pływania, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze) na krytej pływalni w wymiarze 8
godzin zegarowych.
(4 spotkań po 2 godziny).
Termin realizacji Zamówienia:
Planowany termin realizacji zamówienia:
- 08.10.2016 r.
- 15.10.2016 r.
- 22.10.2016 r.
- 29.10.2016 r.
Zamawiający informuje, że zajęcia planowo powinny odbywać się w godzinach od 10.00-18.00 na
terenie powiatu wodzisławskiego lub powiatów ościennych. W przypadku, gdy usługa będzie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Lepsze Jutro”
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

realizowana poza miastem Wodzisław Śląski PCPR zapewnia przywóz i odwóz spod siedziby
Centrum tj. Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30.
Miejsce realizacji Zamówienia:
Kryta pływalnia na terenie powiatu wodzisławskiego lub powiatów ościennych.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem
zamówienia
jest pełnienie funkcji
opiekuna
grupy
liczącej
32
uczestników/uczestniczek projektu pn. „Lepsze Jutro”. Należy wziąć pod uwagę, że
uczestnikami/uczestniczkami są m.in. osoby z chorobą psychiczną, choroba neurologiczną,
niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, chorobą układu oddechowego i krążenia oraz
padaczkami (posiadające lekki, umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności).
Zakres usługi w szczególności obejmuje:
1. Pieczę nad uczestnikami/uczestniczkami podczas rekreacji ruchowej na krytej pływalni.
2. Koordynację w/w zadania pod względem organizacyjnym związanym m.in. z: zebraniem
uczestników/uczestniczek przed wyjazdem, pieczy podczas przejazdu na pływalnię i z
powrotem, nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem uczestników/uczestniczek do zajęć na
pływalni.
3. Przeciwdziałanie powstaniu szkód na terenie pływalni i w stosunku do osób trzecich
powstałych w skutek zachowania uczestników/uczestniczek oraz współpracy z organizatorem
w zakresie zapobieżenia powiększenia powstałej szkody.
4. Prowadzenie list obecności.
5. Dbanie o wysoką jakość realizowanej rekreacji ruchowej na krytej pływalni.
6. Bieżącą współpracę z pracownikami projektu.
7. Bieżące i bezzwłoczne zgłaszanie pracownikom projektu ujawnionych problemów wynikłych
podczas realizowanej rekreacji ruchowej na krytej pływalni.
8. Bezzwłoczne i bieżące zgłaszanie pracownikom projektu szkód w majątku osób trzecich
spowodowanych zachowaniem uczestników/uczestniczek.
Wymagania dotyczące opiekuna.
- wykształcenie wyższe - preferowane pedagogiczne, psychologiczne lub wykształcenie
pielęgniarskie,
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
- kurs udzielania I pomocy przedmedycznej w przypadku pedagogów i psychologów
Kryterium wyboru oferty:
- Zgodność z zapytaniem ofertowym, cena brutto

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

Do oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
1. wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego,
2. CV opiekuna 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 osobę pełniącą funkcję opiekuna podczas w/w zajęć,
4. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz doświadczenie.
Miejsce i termin składania oferty:
Dokumenty prosimy umieścić w kopercie opatrzonej adnotacją „Opiekun – „Lepsze Jutro”
Ofertę należy złożyć drogą pocztową lub osobiście do dnia 21.09.2016 roku u Zamawiającego tj. 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.
Pytania proszę kierować do Pani Moniki Piątkowskiej pod numer telefonu: 0-32 455 14 30 wew. 31
lub 723368899
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.
Z poważaniem

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

Załączniki:
1. załącznik nr 1 (Oferta wykonawcy)
2. załącznik nr 2 (Oświadczenie wykonawcy usługi)
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