
ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania 
w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - 
„Szkolenie  rodzin  zastępczych,  osób  prowadzących  rodzinne  domy  dziecka  oraz  dyrektorów 
placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy usługi: Szkolenie rodzin zastępczych.

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 5

Opis przedmiotu zamówienia: 
Prowadzenie szkolenia rodzin zastępczych.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:     
• zakres  szkoleń  określony został  w Rozporządzeniu  MPiPS  z  dnia  9  grudnia  2011  r.  w 

sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 
1620)

• szczegółowy  program  szkolenia  będzie  realizowany  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z 
zamawiającym.

• kwalifikacja kandydatów.

Warunki udziału w postępowaniu:
O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zobowiązują się do samodzielnego 
wykonania zamówienia oraz spełniają następujące warunki: 

• Posiadają  kadrę  z  wykształceniem  wyższym  o  kierunku:  psychologia,  pedagogika  lub 
ukończonymi  studiami  drugiego  stopnia  z  zakresu  problematyki  odpowiadającej 
tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.

• Wykazują  się  co  najmniej  3  letnim  doświadczeniem  w  prowadzeniu  szkoleń  będących 
przedmiotem zamówienia dla rodzin zastępczych. 

• Legitymują się uprawnieniami do przeprowadzenia w/w szkolenia t.j. ukończyli szkolenie 
przygotowujące  profesjonalistów  do  prowadzenia  warsztatów  z  uwzględnieniem  treści 
zawartych w ustawie  z  dnia  9  czerwca 2011 r.  o  wspieraniu  rodziny i  systemie  pieczy 
zastępczej.

Termin realizacji szkolenia
od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 
Szkolenie będzie odbywało się w systemie popołudniowym.

Oferta powinna zawierać
– całkowity koszt szkolenia;
– program szkolenia;
– opis kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób prowadzących.

Kryterium wyboru oferty:
– cena 40 %
– doświadczenie 25 %
– baza szkoleniowa i materiały szkoleniowe dla uczestników 25 %
– bufet kawowy 10 %



Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta  powinna  być  przesłana  za  pośrednictwem  poczty,  kuriera  lub  też  dostarczona 
osobiście  do  14.08.2012  r. na  adres:  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  19-300  Ełk,  ul. 
Piłsudskiego 5 wraz aktualnym odpisem z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  16.08.2012 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  oferentów  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

http://www.pcpr.elk.pl/

