Oborniki, dnia 24.10.2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA
FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I NIEZAWODOWEJ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza do składania ofert na wykonanie
usługi szkoleniowej:


1.

szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej
szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 11 kandydatów na
rodziny zastępcze zawodowe i rodziny zastępcze niezawodowe zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do
sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620).
3.

Wykonawca usługi będzie zobowiązany do:
 przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej – zgodny z zakresem programowym wynikającym
z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku
w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274,
poz. 1620),
 opracowania harmonogramu szkolenia, który będzie realizowany po uzgodnieniu
z Zamawiającym (z uwzględnieniem warunków organizacyjnych Zamawiającego),
 wydania dla każdego kandydata świadectwa ukończenia szkolenia, o którym mowa
w art. 44 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 697 z późn. zm.),
 zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych.

4.

Wymagania dotyczące Wykonawcy szkolenia:
 Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje,
 Czas realizacji zadania: od listopad 2017 roku do grudzień 2017 roku (głównie
popołudniami i w weekendy)

Zapłata za wykonanie usługi: Płatność za szkolenie nastąpi po wykonaniu całości zadania i
przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa powyżej.

5. Oferta powinna zawierać:
- kalkulację kosztów realizacji zadania,
- dokumenty poświadczające doświadczenie podmiotu w realizacji powyższych zadań,
ewentualne referencje;
- kwalifikacje kadry szkoleniowej wraz z zaświadczeniem o zdobytych uprawnieniach do
prowadzenia wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoleń dla
kandydatów na rodziny zastępcze-nr decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
zatwierdzającej program szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej,
- proponowany harmonogram szkolenia wraz z opisem tematyki szkoleń
- do oferty należy załączyć wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

6.

Kryteria wyboru oferty:
Cena 75%,
Doświadczenie, kwalifikacje prowadzącego szkolenie oraz elastyczność (możliwość
dostosowania trybu przeprowadzenia zajęć do warunków organizacyjnych zamawiającego) 25%,
- Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty, jeżeli oferta z najniższa ceną lub cena
najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż środki finansowe, które Zamawiający
przeznaczył na ten cel
Termin i miejsce złożenia oferty:
- Ofertę należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach przy ul. 11
Listopada 2a w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą: „Oferta na przeprowadzenie
szkolenia rodzin zastępczych” w terminie do dnia 08 listopada 2017 roku do godziny 15.00.
Oferty można składać osobiście lub wysłać na powyższy adres.
W przypadku wysłania oferty za datę wpływu uznaje się datę i godzinę jej doręczenia do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, przy ulicy 11 Listopada 2a.
- Oferty złożone po w/w terminie zostaną odrzucone.
8. Wykonawca zostanie wyłoniony w terminie do 7 dni od dnia złożenia ofert.
9. Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na prowadzenie
w/w szkoleń.
10. Wyniki zostaną podane do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach.
7.

