
     
                                                                                                    
 
 

 
 

Projekt systemowy „Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim” w ramach POKL  
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza do składania ofert na 

przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 23 osób niepełnosprawnych w ramach 

realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

ZAKRES WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH 

Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 23 niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn 

w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Krośnieńskiego, 

będących w 2014 r. uczestnikami projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej 

w Powiecie Krośnieńskim”. 

Warsztaty będą miały formę spotkań w dwóch grupach (I grupa - 11 osób; II grupa - 12 osób). Każda 

grupa będzie uczestniczyła w 3 spotkaniach trwających po 6 godzin lekcyjnych. 

Spotkanie 1. Integracja grupy, efektywna komunikacja interpersonalna, rozpoznawanie własnych 

emocji i umiejętność ich wyrażania, efektywne rozwiązywanie konfliktów, świadomość granic 

w relacjach z innymi. 

Spotkanie 2. Asertywność w życiu i pracy zawodowej, radzenie sobie ze stresem, obrona przed 

manipulacją, efektywna współpraca z innymi osobami. 

Spotkanie 3. Budowanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji, podsumowanie warsztatów, 

metody relaksacyjne. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu Uczestnikowi/Uczestniczce 

warsztatów na każdym spotkaniu serwis kawowy (kawa, herbata, cukier, mleko do kawy, 

drobne ciastka), zimne napoje (co najmniej 2 butelki 0.5l dla 1 osoby) oraz jeden ciepły posiłek 

tzw. drugie danie obiadowe. 

 Termin realizacji  zadania: od 01.09.2014 do 30.09.2014 r. (szczegółowe terminy realizacji 
zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym!) 

Miejsce realizacji zadania: Zamawiający udostępni lokal w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.  

Sposób wykonywania zamówienia:  na podstawie umowy 

Warunki wymagane od oferentów:  

Minimum 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu warsztatów, posiadanie 

uprawnień do prowadzenia tego typu warsztatów, a także dysponowanie osobami zdolnymi 
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do wykonania zamówienia, zapewnienie materiałów szkoleniowych, prowadzenie listy 

obecności uczestników warsztatów, prowadzenie listy potwierdzającej odbiór serwisu 

kawowego, obiadów, materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń o ukończeniu warsztatów 

przez Uczestników warsztatów. Po zakończeniu warsztatów, w terminie nie dłuższym niż 10 

dni, przekazanie Uczestnikom warsztatów zaświadczeń o ukończeniu warsztatów 

psychologicznych. Oferenci składający oferty na przeprowadzenie warsztatów 

psychologicznych są zobowiązani do ubezpieczenia Uczestników warsztatów od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i przedłożenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej 

Zamawiającemu. 

Wszystkie dokumenty związane z realizacją warsztatów muszą być oznakowane aktualnymi 

logami Unii Europejskiej! 

Dokumenty wymagane od oferentów: 

Wykonawca załącza do oferty: pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający 

uprawnienia do przeprowadzenia warsztatów, cv wraz z dokumentami potwierdzającymi 

kwalifikacje i wiedzę instruktorów, oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, program warsztatów. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, na druku „oferta”, zgodnie 

z wymaganiami  podanymi w ogłoszeniu oraz podpisana. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej na zewnątrz jako OFERTA NA 

PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH 

Cena ofertowa nie może ulec podwyższeniu i jest niezmienna do końca realizacji zadania. 

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego i Oferenta wymagają formy 

pisemnej. 

Każdy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia w sprawie ogłoszenia. 

Wyjaśnień udziela kierownik projektu w godzinach od 7.30  - 15.30  pokój  nr 129, tel. 13 43 75 734. 

Kryterium oceny ofert: cena jest jedynym kryterium oceny ofert.  

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. 

Bieszczadzka 1, Krosno, pokój 107, do dnia  28.07.2014 r.  

Ogłoszenie o wyniku postępowania: 

Zamawiający ogłosi wybór najkorzystniejszej ofert na stronie internetowej www.pcprkrosno.pl. 

Zamawiający pisemnie powiadomi osobę/firmę, której oferta zostanie wybrana do realizacji 

o terminie podpisania umowy.  


