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BRP.272.12.2018       Września, 28.05.2018 r. 

 

 

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI  ZAMÓWIENIA 

nr  BRP.272.12.2018  

Szanowni Państwo 

 

Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt  pt.: 

„Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15,  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne  i zdrowotne, 

Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki 

samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne). 

W związku z koniecznością dokonania oszacowania wartości zamówienia dotyczącego 

przeprowadzenia usług szkoleniowych dla rodzin zastępczych oraz dzieci  

z rodzin zastępczych w województwie Wielkopolskim, proszę o podanie ceny wykonania 

w/w usługi zgodnie z warunkami określonymi w  specyfikacji. 

 

1. Zamawiający  

Powiat Wrzesiński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   

ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września  

tel. 61 640 45 50, fax 61 640 45 59  

email: sekretariat@pcprwrzesnia.pl  

www.pcprwrzesnia.pl  

 

2. Osoba uprawniona do kontaktów  

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  

i proceduralnych: Cecylia Mikołajczak, tel. 61 640 45 59, email: 

cecylia.mikolajczak@pcprwrzesnia.pl, Natalia Czopek, tel. 61 640 45 59, email: 

natalia.czopek@pcprwrzesnia.pl  

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

     80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 

4. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie  usług szkoleniowych dla  rodzin zastępczych  w 

Wielkopolsce 

,,Jak pomóc dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości” dla 60 osób  

z rodzin zastępczych z 37 rodzin;  60 osób zostanie podzielonych na 3 grupy  

TERMIN: III kwartał lub IV kwartał 2018 r.  

MIEJSCE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.  

Czas trwania kursu: 6 godzin dydaktycznych dla jednej  grupy 20 osobowej, czyli 3 grupy 20 

osobowe x 6 godzin dydaktycznych = razem 18 godzin dydaktycznych 

Zapewnione będą materiały dydaktyczne. 
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również  

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy PZP.  

 

6. Warunki składania formularza ustalenia wartości zamówienia oraz wymagania 

dotyczące sporządzenia oferty  

 

a/ Formularz ustalenia szacunkowej  wartości zamówienia musi się składać z wypełnionego  

i podpisanego druku formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego)  

b/ Szacunkowa wartość zamówienia  musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie 

publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako 

płatnika.  

c/ Szacunkową wartość zamówienia  należy dostarczyć  w formie papierowej lub 

elektronicznej  do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, II piętro, 

sekretariat pok. 32), email: cecylia.mikolajczak@pcprwrzesnia.pl; 

natalia.czopek@pcprwrzesnia.pl. 

d/ Termin składania formularza szacunkowej wartości zamówienia – najpóźniej do dnia 

07.06.2018 r. O terminie  złożenia formularza szacunkowej wartości zamówienia decyduje 

data wpłynięcia do Zamawiającego. 

PCPR we Wrześni  informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku   

 i oszacowania wartości zamówienia. Informujemy, iż niniejsze rozeznanie w sprawie 

ceny ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy 

na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych 

innych skutków prawnych zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach  EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz  ustalenia  szacunkowej wartości zamówienia.  

 

Dziękuję bardzo i zapraszam do współpracy. 
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