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Znak sprawy: PO.26.3 .6.20 16 Kielce, dnia 14.07.20 16r.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza
do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie superwizji dla pracowników pracujących
z rodzinami zastępczymi. Usługa realizowana będzie w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie"
.ealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
:ata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych.

Zamawiający
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
.11. Wrzosowa 44
:25-211 Kielce
tel. 41 200 17 Ol

Postanowienia ogólne:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego zapytania przed terminem składania ofert.
Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy, podpisanej przez strony po wybraniu
aajkorzystniejszej oferty określającej zakres zamówienia oraz cenę.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji dla pracowników pracujących z rodzinami
zastępczymi. Usługa realizowana będzie w ramach projektu "Myśląc o Rodzinie" realizowanego
'w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu
do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych.

1. Celem superwizjijest merytoryczne wspieranie pracowników pracujących z rodzinami zastępczymi,
zwiększenie skuteczności pracy z rodziną, poszukiwanie źródeł trudności w pracy i możliwości ich
ookonywania oraz zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy.

2. Miejsce realizacji usługi na terenie miasta Kielce w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Termin realizacji usługi: sierpień 2016r. - grudzień 2018r. Terminy superwizji na bieżąco będą
ustalane z Zamawiającym.

4. Łączny wymiar czasowy 120 godzin zegarowych. Zamawiający zaplanował spotkania co najmniej
l raz w miesiącu po 4 godziny zegarowe przez 29 miesięcy.

5. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powmien wykazać, że osoba
prowadząca superwizje posiada wykształcenie wyższe magisterskie, odpowiednie kwalifikacje do
wykonania usługi oraz doświadczenie w pracy superwizyjnej z pracownikami z obszaru pomocy
społecznej lub pieczy zastępczej w wymiarze min. 40 godzin, poparte załączonymi dokumentami - np.
referencje dot. osoby superwizora wystawione przez podmioty, dla których prowadzona była usługa
superwizji.
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6. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotow nia:
l) list obecności,
2) miesięcznych sprawozdań z realizacji usługi.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do:
l) rzetelnego i terminowego wykonania usługi,
2) zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyska w trakcie
wykonywania usługi a w szczególności: nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych osób dla
ctórych świadczona będzie usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, również po
zakończeniu świadczenia usługi,
3) nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub osobistych
a w szczególności środków pieniężnych, cennych przedmiotów,
4) zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z klientami,
5) przestrzegania w ramach umowy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t .j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późno zm.),
6) na żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji
przedmiotu zamówienia,
7) prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej realizacji
projektu,
8) współpracy z innymi osobami biorącymi udział rzy realizacji projektu,
9) oznaczania wszystkich dokumentów wytworzonych przez siebie w związku z realizacją Umowy,
zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego.

8. Wykonawca będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej przekaże
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia
Wykonawcy do' ubezpieczenia.

9. Wykonawca, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia osobiście tj. osoby fizyczne, osoby
samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do
sporządzania co miesiąc protokołu wskazującego prawidłową realizację zadań liczbę oraz ewidencję
godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. Łączne
zaangażowanie zawodowe takiej osoby nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Zaangażowanie
zawodowe zostanie zweryfikowane przed podpisaniem umowy oraz co miesiąc na koniec miesiąca
kalendarzowego.

Sposób porozumiewania się:
Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski
i zawiadomienia mogą być również przekazywane za pomocą faksu lub drogą pocztową.
- drogą elektroniczną na adres mail: pcpr.2.kielce@gmail.com
- faksem na nr 413443749
- :lrogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,
25-211 Kielce pokój nr 36.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
- Sedzia Nina, Lewandowska Danuta - tel. 41 200 17 19 w godz. od 8:00 do 15:00

\V ofercie prosimy o podanie:
- pełnej nazwy oferenta oraz dokładny adres, telefon, fax, mail
- ceny netto i brutto za l godz. realizacji usługi,
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CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, kopie dokumentów
ioiwierdzajacych wykształcenie i kwalifikacje oraz dokumenty potwierdzające wymagane
Joś viadczenie (np.: referencje, zaświadczenie) - osoby prowadzącej superwizje,
· datę sporządzenia oferty,

Termin składania ofert.
C.fert. należy złożyć w terminie do 22.07.2016r do godz. 1100

.

Oferta może zostać złożona:
- drogą ele .troniczną na adres mail: pcpr.2.kielce@gmail.com
· faksem na nr 41 3443749
· froga pocztową lub złożona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,
) L Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pokój nr 36.

Pozosrałe informacje:
· Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby prowadzącej superwizje pod warunkiem
.izyskania przez Wykonawcę akceptacji na piśmie ze strony Zamawiającego. Akceptację uzyskać
noże jedynie kandydatura osoby o kwalifikacjach spełniających wymogi niniejszego zapytania.
Zmiana o oby prowadzącej superwizje bez zgody Zamawiającego skutkuje rozwiązaniem umowy .
.. Wykona vcy nie przysługują żadne środki odwoł wcze.
· Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do
~bjer:ia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
· Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny z wyłonionym Wykonawcą jeżeli cena
orutto naj korzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
<finalizowanie zamówienia.

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie
.1 :tp://www.ccpr.powiat.kielce.pl/zamowienia wybrany Wykonawca zostanie
:elefonicznie o wyborze jego oferty.
· Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie jest równoznaczne zjej wyborem.
· Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy dostarczenia przez
Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia
.J \\ pisie do ewidencji działalności gospodarczej.
· Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniew żnienia postępowania na każdym jego etapie bez
oodania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

internetowej
powiadomiony

'i',iejsze zapytanie do składania ofert nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów
~/odeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
oublicznych. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
'oszczenirmi pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze
zapytań ie.
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