Wodzisław Śląski, dnia 10 kwietnia 2017 r.
PCPR 070/8808/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie zajęć o tematyce „Równość szans kobiet i mężczyzn”
dla 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 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

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 przeprowadzenie zajęć o tematyce równości szans kobiet
i mężczyzn dla 68 uczestników 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 16 godzin lekcyjnych tj. 4 grupy po
4 godziny lekcyjne.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- przeprowadzenie zajęć o tematyce równości szans kobiet i mężczyzn dla 68
uczestników/uczestniczek projektu pn. „Lepsze Jutro” w wymiarze 16 godzin lekcyjnych (4 grupy
po 4 godziny lekcyjne).
Należy wziąć pod uwagę, że dwie grupy stanowią osoby niepełnosprawne z upośledzeniem
umysłowym, dlatego konieczne będzie zastosowanie odpowiednich metod pracy z tymi grupami.
ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ O TEMATYCE RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN:
a)
b)
c)
d)

dyskryminacja, rodzaje dyskryminacji oraz rodzaje sposobów obrony przed dyskryminacją;
godzenie życia zawodowego i prywatnego;
polityka równości płci;
równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczy uczestników na zajęciach
o +/- 10 % ogólnej liczby uczestników Projektu skierowanych na zajęcia.
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3) Wymagania dotyczące trenera:
- wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki nauk społecznych)
- udokumentowane doświadczenie – min. 50 godzin pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym
z upośledzeniem umysłowym i chorobą psychiczną.
4) Termin realizacji zamówienia: 02.05.2017 r. – 15.05.2017 r.
5) Miejsce realizacji zamówienia:
Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie miejsca realizacji zamówienia na terenie Miasta
Wodzisław Śląski z uwzględnieniem, że maksymalna grupa uczestników jednorazowo biorąca
udział w zajęciach może wynosić 25 osób.
III. Wybór oferty:
Jedyne kryterium wyboru: cena jednostkowa za godzinę lekcyjną = 100% kryterium.
W cenie ofertowej winny znajdować się wszystkie składowe mające wpływ na realizację
zamówienia, łącznie z kosztem miejsca realizacji zajęć. Ponadto oferowana cenna winna być ceną
brutto (zawierającą należy podatek VAT)
Zamawiający wybierze tą 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.
2) W związku z centralizacją rozliczania podatku vat faktura powinna zostać wystawiona
w następujący sposób:
Powiat Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
NIP: 647-21-75-218
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:
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- CV trenera/trenerów wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia oraz oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie;
- referencje lub inne dokumenty potwierdzające wiarygodność;
- informacje o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych;
- informacje o wpisie do Rejestru Agencji Zatrudnienia;
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (jeśli dotyczy);
- oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
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),
- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, z dopiskiem Projekt „Lepsze
Jutro” – równość szans.
4) Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2017 roku o godzinie 15.30.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
mgr Irena Obiegły
Załączniki do oferty:
Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy
Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy usługi
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