
Krosno, dnia 09.04.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ 

 (dot. wartości zamówienia poniżej 14 tys. euro) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie pełniące funkcję Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim zaprasza do składania ofert na 

wykonanie usługi szkoleniowej: szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej  

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie 

ul. Bieszczadzka 1 

38-400 Krosno 

NIP 684-21-52-392 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

  

Przedmiotem zamówienia jest: 

1)  przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz 

przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych w/w kandydatów zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. 

w sprawie szkolenia dla kandydatów  do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 

274, poz. 1620). 

2) przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej, kandydatów na rodziny zastępcze 

niezawodowe 

3) przeprowadzanie diagnozy psychologicznej, kandydatów na rodziny zastępcze 

niezawodowe 

  

Usługa obejmuje przeszkolenie oraz przeprowadzenie diagnoz psychologicznych 

i pedagogicznych od 6 do 9 osób na rodziny zastępcze niezawodowe. 

 

III.  Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca/wykonawcy  usługi zobowiązany/ni będą do: 

a) Przeprowadzania badań pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej i wydania diagnozy pedagogicznej w zakresie predyspozycji i 

motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

b) Przeprowadzania badań psychologicznych kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej i wydania diagnozy psychologicznej w zakresie predyspozycji 

i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

c) Przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej, zgodny z zakresem programowym wynikającym 



z Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla 

kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 211 r., poz. 1620). 

 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: 

a) w zakresie diagnozy pedagogicznej – wykonawca musi posiadać wykształcenie 

wyższe na kierunku pedagogika oraz co najmniej 5 -letnie doświadczenie w 

poradnictwie rodzinnym,  w tym doświadczenie w zakresie diagnozowania 

kandydatów na rodziców zastępczych 

b) w zakresie diagnozy psychologicznej- wykonawca musi posiadać wykształcenie 

wyższe na kierunku psychologia oraz co najmniej 7-letnie doświadczenie w 

poradnictwie rodzinnym,  w tym doświadczenie w zakresie diagnozowania 

kandydatów na rodziców zastępczych 

c) W zakresie szkolenie przeprowadzenia szkolenia- wykonawca realizujący 

szkolenie musi posiadać: 

 zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 

program szkolenia, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 poz.697 z późn. zm.), potwierdzony 

stosowną decyzją, 

 uprawnieninia do prowadzenia szkoleń, potwierdzane stosownym 

zaświadczeniem/certyfikatem, 

 co najmniej 4 letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla 

kandydatów na rodziców zastępczych 

Szkolenie na rodziny zastępcze obejmować musi:  

a) część teoretyczną: nie mniej niż 60 godzin dydaktycznych - szkolenie kandydatów 

na rodziny zastępcze oraz osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych niezawodowych 

programem zgodnym z zakresem programowym szkolenia określonego 

w rozporządzeniu, 

b) część praktyczną: 10 godzin dydaktycznych - zajęcia praktyczne w jednej z form 

pieczy zastępczej (placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej 

zawodowej na terenie Powiatu Krośnieńskiego).  

 

Każdy z Oferentów może złożyć ofertę na jedno z w/w zadań lub na wszystkie zadania 

równocześnie. 

 

IV. Informacja  dotycząca przedmiotu realizacji szkolenia: 

 

1. Miejsce szkolenia: sala konferencyjno-szkoleniowa wyposażona w sprzęt 

multimedialny (rzutnik, ekran, projektor, laptop) zapewnia Zamawiający – 

budynek Starostwa Powiatowego Krosno, ul. Bieszczadzka 1.  

2. Wykonawcy, będą związani umową do 31.08.2019 r. 

3. Wykonawca zapewnienia materiały szkoleniowe. 

4. Zapłata za wykonanie usług nastąpi do 14 dni po zakończeniu szkolenia oraz po 

sporządzonej diagnozie psychologicznej i pedagogicznej. 



5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników 

szkolenia w terminie do 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumenty potwierdzające 

spełnianie wyżej wymienionych warunków przed podpisaniem umowy na 

wykonanie usług. 

7. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo do złożenia jednej oferty. 

8. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ponosi koszty przygotowania i złożenia. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

10. Płatnością zostaną objęte tylko zrealizowane działania.  

  

V. Termin realizacji szkolenia 

 Przeprowadzenie szkolenia oraz sporządzenie diagnozy pedagogicznej i diagnozy 

psychologicznej muszą zostać zrealizowane w okresie od 01.05.2019 r. do 15.08.2019 r. 

 

VI. Kryteria wyboru oferty 

- cena -100 %    

        

Oferta i wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć z ofertą: 

1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego  

załącznik Nr 1. 

 

2. Do ofert należy dołączyć: 

 W przypadku złożenia oferty na usługę związaną z przeprowadzeniem diagnozy 

pedagogicznej:  

 dyplom ukończenia studiów wyższych na  kierunku pedagogika, 

 dokument potwierdzający 5 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,  

w tym doświadczenie w zakresie diagnozowania kandydatów na rodziców 

zastępczych. 

 W przypadku złożenia oferty na usługę związaną z przeprowadzeniem diagnozy 

psychologicznej: 

 dyplom ukończenia studiów wyższych na  kierunku psychologia, 

 dokument potwierdzający 7 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,  

w tym doświadczenie w zakresie diagnozowania kandydatów na rodziców 

zastępczych. 

 

 W przypadku złożenia oferty na usługę związaną z przeprowadzeniem szkolenia: 

 decyzję ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w sprawie 

zatwierdzonego programu szkolenia, o którym mowa w art. 44 ust. 2 ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 poz.697 

z późn. zm.), 

 zaświadczenie/certyfikat związany z posiadaniem uprawnienia do 

przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, 

 informację o posiadaniu doświadczenia w zakresie przeprowadzenia szkoleń 

dla kandydatów na rodziców zastępczych. 



3. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez składającego Ofertę. 

 

 

VII. Termin składania ofert: 

Oferty zawierające dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań oraz 

zamieszczony formularz oferty, prosimy złożyć w formie pisemnej (listownie lub osobiście) 

w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego z dopiskiem „Szkolenie dla kandydatów 

do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie od 10.04.2019 r. do 19.04.2019 r. 

Osoba do kontaktów: Barbara Kielska-Bardanaszwili, tel. 13 43 75 766 w godzinach od 

7.30 do 14.30 od poniedziałku do piątku. 

VIII. Sposób oceny ofert (tryb postępowania) 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 

niniejszego zapytania ofertowego w terminie do 5 dni od dnia zamknięcia naboru 

ofert. 

2. W przypadku  jednakowej ceny usługi przedstawionej w konkurencyjnych ofertach, 

decydującym wyznacznikiem będzie rozmowa z wybranymi Oferentami oraz 

rezultat  przeprowadzonych negocjacji. 

3. Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym 

zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę 

w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady 

sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania. 

5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty. 

6. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

7. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania 

ofertowego w szczególności, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

  

  

  



Załącznik Nr 1 

do Zapytania Ofertowego 

na wykonanie usługi szkoleniowej 

 

FORMULARZ OFERTY 

1. Nazwa i adres wykonawcy: 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

Adres:………………………………………………………………………………….. 

NIP:……………………………………………………………………………………. 

REGON:……………………………………………………………………………….. 

Nr rachunku bankowego………………………………..……………………………… 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia /szkolenie rodzin zastępczych 

w przeliczeniu na osobę/: 

Cena brutto: ………………………………..zł/osobę 

Słownie brutto: ………………………………………………………………………..zł 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: przeprowadzanie badań 

pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej: 

Cena brutto:………………………………..zł/osobę 

Słownie brutto: …..…………………………………………………………………..zł 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: przeprowadzanie badań 

psychologicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej: 

Cena brutto:………………………………..zł/osobę 

Słownie brutto:………………………………………………………………………..zł 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

5. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na jedną osobę. 

 

 

 

………………., dnia…………….                                      …………………………………….. 

Podpis osoby upoważnionej 

 

 


