Wodzisław Śląski, dnia 8 grudnia 2017 r.
PCPR 070/25472/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-społecznych pt. Budowanie
pozytywnego wizerunku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym dla 62 uczestników 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 ze zm.)
I. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Stawarska Zuzanna, tel. 32 455 14 30 w. 31, tel. kom. 723 368 899, e-mail: projekt.pcpr@wp.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnospołecznych dla 62 uczestników/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; o następującej tematyce:
1) Panel 1 - Podmiotowość osób niepełnosprawnych w aspekcie funkcjonowania rodziny –
zajęcia: 2 grupy x 2 godziny lekcyjne;
2) Panel 2 - Aspekty zatrudnienia osób powracających na rynek pracy, w tym osób
niepełnosprawnych z uwzględnieniem praw i ulg związanych z zatrudnianiem
niepełnosprawnych – zajęcia bez podziału na grupy, 2 godziny lekcyjne;
3) Panel 3 - „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” … i traktują – warsztaty kreowania wizerunku – zajęcia:
2 grupy x 2 godziny lekcyjne;
4) Panel 4 - Jak panować nad stresem i własnymi emocjami – wzmacnianie poczucia własnej
wartości – zajęcia: 2 grupy x 2 godziny lekcyjne;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczy uczestników na
warsztatach o +/- 4 osoby.
3. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2017 r. w godz. 13.00 – 19.30
Dokładny harmonogram godzinowy z poszczególnymi realizatorami zostanie ustalony po
rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.
4. Miejsce realizacji zamówienia:
Sala konferencyjna/szkoleniowa na terenie powiatu wodzisławskiego
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, a zatem oferent może złożyć ofertę na jeden,
kilka lub wszystkie panele przedmiotowe zapytania. Wybór oferty będzie dokonywany odrębnie
dla każdego panelu tematycznego.
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6.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że uczestnikami warsztatów są również osoby
niepełnosprawne, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi, Zespołem Downa, chorobami
nowotworowymi, chorobami neurologicznymi i upośledzeniem umysłowym.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów szkoleniowych i biurowych
niezbędnych do przeprowadzenia zajęć o określonej tematyce dla wszystkich uczestników/
uczestniczek warsztatów
8. Wymogi dotyczące wykonawców usługi (wg numeracji paneli tematycznych):
1) Wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów, mile widziany
manager lub coach z doświadczeniem w obrębie problematyki osób niepełnosprawnych;
2) Wykształcenie wyższe prawnicze, doświadczenie z zakresu prawa pracy i zatrudniania osób
niepełnosprawnych, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów;
3) Wykształcenie wyższe lub techniczne z zakresu kosmetologii lub kosmetyki, doświadczenie
w prowadzeniu warsztatów lub szkoleń;
4) Wykształcenie wyższe – psycholog, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów lub szkoleń,
doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
IV. Wybór oferty:
kryterium wyboru: zgodność oferty z zapytaniem i cena jednostkowa przypadająca na
1 uczestnika/uczestniczkę projektu każdego z paneli = 100% kryterium. Każdy z paneli
rozpatrywany będzie oddzielnie.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie składowe mające wpływ na realizację zamówienia, łącznie
z kosztem materiałów dydaktycznych i biurowych niezbędnych do przebiegu zajęć, kosztów
dojazdu prowadzącego, itp.
Ponadto oferowana cenna winna być ceną brutto (zawierającą należy podatek VAT)
Zamawiający wybierze te oferty kursów, które będą spełniały wszystkie wymogi określone
w zapytaniu oraz których poszczególna cena będzie najkorzystniejsza.
V. 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.
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
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Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
VI. Dane dotyczące złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty. Do oferty należy dołączyć:
- CV trenera/trenerów wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia oraz oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- dokumenty trenerów potwierdzające wymagane doświadczenie i wykształcenie;
- referencje wykonawcy/trenerów;
- oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, każdorazowo wypełniane przez
osoby, które będą prowadzić poszczególne warsztaty.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. 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 Projekt „Lepsze Jutro” – warsztaty edukacyjno-społeczne,
- 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 Projekt „Lepsze Jutro” – warsztaty edukacyjno-społeczne,
4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy pcpr_wodz@poczta.onet.pl – skan
podpisanej oferty zgodnie z wymogami zapytania ofertowego wraz z załącznikami;
5. Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2017 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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