Chojnice, 08.05.2019 r.
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Chojnicach
w wymiarze 70 godzin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych
I. Zamawiający
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
Ul. Piłsudskiego 30, 89-600 Chojnice
Tel. 52 33 44 480
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej dla jednej grupy. Łączny czas zajęć
dla grupy wynosić będzie 70 godzin w tym:
 Spotkania indywidualne z uczestnikami programu,
 Spotkania grupowe – 60 godzin.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres usługi:
1) Przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców
przemocy domowej w wymiarze 70 godzin.
2) Ustala się, że jedno spotkanie oddziaływań będzie trwało nie dłużej niż 3
godziny.
3) Zadanie, o którym mowa w pkt 1 realizowane będzie zgodnie z Krajowym
Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 oraz
Powiatowym Programem Korekcyjno – Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy
w Rodzinie na lata 2014 – 2020.
4) Uczestnikami oddziaływań będą osoby stosujące przemoc w rodzinie
i pochodzące z terenu powiatu chojnickiego.
5) Oddziaływania będą realizowane na terenie powiatu chojnickiego – miasto
Chojnice, w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego.
6) Pożądane jest, by przerwy pomiędzy spotkaniami grupowymi oscylowały
w granicach tygodnia.
7) Spotkania grupowe mają być prowadzone przez dwie osoby.
8) Zadanie, o którym mowa w pkt 1 zrealizowane zostanie do dnia 20 grudnia
2019 r.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Sporządzenie programu oddziaływań, który ma być spójny z Krajowym
Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 oraz
Powiatowym Programem Korekcyjno – Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy
w Rodzinie na lata 2014 – 2020.
2) Sporządzenie wstępnego terminarza oddziaływań.
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3) Dokumentowanie prowadzonych oddziaływań poprzez sporządzenie list
obecności osób uczestniczących wraz z podpisem uczestnika i osób
prowadzących oddziaływani.
4) Zapewnienie niezbędnych materiałów dydaktycznych w trakcie oddziaływań.
5) Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczestników oddziaływań.
6) Sporządzenie imiennego wykazu osób, które uczestniczyły w oddziaływaniach
wraz z wykazem godzin i dni, w których osoba była obecna i nieobecna.
7) Sporządzenie opisu każdego z uczestników oddziaływań, jego motywacji,
zachodzących zmian w trakcie zajęć, postaw i nabytych umiejętności.
8) Przedłożenie raportu końcowego ze zrealizowanych oddziaływań,
uwzględniającego wyniki ankiet oraz osiągniętych rezultatów.
3. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy:
Do realizacji zadania Wykonawca ma zapewnić dwie osoby.
Osoby prowadzące oddziaływania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, tj.
1) muszą legitymować się ukończeniem studiów II stopnia na jednym
z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o
rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki
opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym
kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
pedagogiki, resocjalizacji.
2) Posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze
50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
3) Maja udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach
realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
III. Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty, jakie powinien złożyć
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymagań
1. Do składanej oferty należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających
wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert – nie dotyczy osób
fizycznych.
IV. Miejsce składania oferty cenowej
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Chojnicach w sekretariacie (pokój 229) w formie pisemnej do 31 maja 2019 roku.
V. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu oferty cenowej, należy przedstawić cenę
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
VI. Kryterium oceny ofert
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona
oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
Cena: waga punktowa 100%
Cena to cena brutto za godzinę usługi zawierająca wszelkie elementy składowe
przedmiotu zapytania tj. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i
koszty.
Ocena kryterium zgodnie z wzorem:
cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej oferty
x 100 = ilość punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta
została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena
przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, Zamawiający
podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Wykonawcami, których
oferty otrzymały najwyższą ilość punktów w ocenie.

VII. Warunki unieważnienia postępowania
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zastrzega sobie prawo do
unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
VIII. Informacje dodatkowe
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej.
2. Wykonawca jest związany ofertą cenową przez okres 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania oferty cenowej.
4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
cenowej.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu
zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie
związania ofertą.
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7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia
umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród
złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w systemie podwykonastwa.
IX. Ogłoszenie wyników postępowania
Wykonawcy, którzy złożą ofertę zostaną powiadomieni o wynikach postępowania
telefonicznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru
wykonawcy.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty
Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert
lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.
X. Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagać będzie formy pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
Istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć w szczególności:
 terminów wykonania Umowy, lub
 warunków i terminów płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
lub
 przedstawionych w ofercie Wykonawcy (złożonej przez Wykonawcę, który nie
jest jednocześnie osobą prowadzącą zajęcia) osób prowadzących zajęcia z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza zmiany na inną osobę,
niespełniającą wymagań określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu,
 liczby godzin świadczonych usług.

Załączniki:
1. Oferta cenowa
2. Wykaz osób
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Załącznik nr 1
..............................................
Dane oferenta

........................dnia............2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Piłsudskiego 30
89-600 Chojnice
OFERTA CENOWA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08 maja 2019 roku prowadzone w oparciu
o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej w Chojnicach w formie
grupowej w wymiarze 70 godzin w terminie do 20 grudnia 2019 roku.
Składam ofertę następującej treści:
1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę
brutto.....................................................................zł
słownie............................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego , w zapytaniu ofertowym
warunki.
3. Oświadczam, że:





Prowadzę działalność gospodarczą*
Nie prowadzę działalności gospodarczej*
Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadam konieczną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia

4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 20.12.2019 r.
5. Załączniki:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.........................................
podpis osoby upoważnionej
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
....................................
Dane oferenta
WYKAZ OSÓB
Składając ofertę cenową na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla
sprawców przemocy domowej oświadczam, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć:
I.
1. Imię i nazwisko .............................................................................................................
2. Kwalifikacje zawodowe..................................................................................................
3. Doświadczenie zawodowe..............................................................................................
II.
1. Imię i nazwisko .............................................................................................................
2. Kwalifikacje zawodowe..................................................................................................
3. Doświadczenie zawodowe..............................................................................................

...............................................
(podpis)

..................................................
(podpis)
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