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BRP.272.2.2018       Września, 19.01.2018 r. 

 

 

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI  ZAMÓWIENIA 

NR 2/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018 

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 punktach 1,2,3 zgodnie z przedstawioną 

specyfikacją. 

 

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 

Część 1. Szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej. 

 dla 60 osób z rodzin zastępczych zamieszkałych w powiecie wrzesińskim,  zostaną 

podzieleni na 3 gr. szkoleniowe 

TERMIN: od  IV kwartału 2018 r.  

MIEJSCE: PCPR Września, powiat wrzesiński, województwo Wielkopolskie.  

Czas trwania kursu: 18 godzin dydaktycznych(każda grupa po 6 godzin dydaktycznych więc 

razem 18 godzin dydaktycznych) 

 

mailto:cecylia.mikolajczak@pcprwrzesnia.pl


 

Projekt „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”  współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 
Włączenie społeczne 

 

CZĘŚĆ 2 

,,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. 

 

CZĘŚĆ 3 

Świadczenie usługi szkoleniowej - szkolenie wykładowo –warsztatowe usprawniające 

umiejętności wychowawcze wyjazdowe 7 dniowe dla 31 rodzin zastępczych (około 125 

osób). 

 Terminy rozpoczęcia / zakończenia zamówienia:  

I. 07.07.2018 – 13.07.2018 

II. 14.07.2018 – 20.07.2018 

III. 11.08.2018 – 17.08.2018  

Miejsce realizacji zamówienia: 

Podczas każdej ww. edycji (terminu) weźmie udział 35 osób z opcją do 45 osób. Każde 

szkolenie wyjazdowe będzie odbywało się w 2 grupach. Pierwsza grupa to rodzice zastępczy  

i dorosłe osoby z otoczenia rodzin zastępczych. Druga grupa to dzieci przebywające  

w rodzinnej pieczy zastępczej i dzieci biologiczne rodziców zastępczych. Szkolenie podczas 

każdej edycji obejmuje 15 godzin dydaktycznych dla I modułu  i 15 godzin dydaktycznych 

dla II modułu. Dla I grupy zajęcia będą się składać z 2 modułów : I pt. „Jak motywować 

dziecko do nauki” będzie prowadził pedagog. , II moduł. „Żeby nam się chciało – 

profilaktyka wypal. zawod.w pracy z dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej”. równolegle 

będą prowadzone warsztaty dla dzieci z II grupy przez 4 pedagogów pt. ,,W świecie kolorów 

– gry i zabawy ruchu. Plastyki , integracyjne, w tym z chustą animacyjną”. 

I grupa 90 godzin zajęć prowadzona przez 1 pedagoga (obejmuje razem 3 terminy) 

II grupa 90 godzin zajęć prowadzonych przez 4 pedagogów (obejmuje razem 3 terminy) 

Instytucja szkoleniowa musi zapewnić materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia, np. 

artykuły artystyczne, piśmiennicze, koszulki dla uczestników itp. Ewentualny pobyt 

obejmujący nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie itp. po stronie oferenta. 
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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 

29.01.2018 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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BRP.272.2.2018 
Załącznik nr 1  

FORMULARZ USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

NR 2 / RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018 

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. Wykonawca 

1.Imię i Nazwisko/Nazwa ……………………………………………….……………………... 

2. Adres ………….………………………………………………………………………. ……. 

3. Tel./Fax. ……………….…………………………………………………………………. … 

4. REGON 

5.NIP 

4. E-mail …………………………………………………………………………………. …….  

Zobowiązania Wykonawcy: 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienia na usługę szkoleniową przeznaczoną dla rodzin 

zastępczych -  Uczestników projektu  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 realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 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 oferuję wykonanie zamówienia w wysokości*:  

a)1 części zamówienia w   wysokości*:  

  kwota  brutto w PLN  dla 1 osoby …………..….…………… PLN  

(słownie:…………………..……………………...…………………………………………….)    

60 osób  x …..PLN brutto = ……..PLN (łączna kwota brutto) 

(słownie:…………………..……………………...…………………………………………….)   

kwota  netto w PLN  dla 1 osoby …………..….……… PLN  

(słownie:…………………..……………………...…………………………………………….)    

60 osób  x …..PLN netto = ……..PLN (łączna kwota netto) 

(słownie:…………………..……………………...…………………………………………….)   
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Stawka VAT……………………………………PLN 

b) 2 części zamówienia w   wysokości*: 

  kwota  brutto w PLN  dla 1 godzinę …………..….……… PLN  

(słownie:…………………..……………………...…………………………………………….)    

18 godzin  x …..PLN brutto = ……..PLN (łączna kwota brutto) 

(słownie:…………………..……………………...…………………………………………….) 

kwota  netto w PLN  dla 1 godzinę …………..….……… PLN  

(słownie:…………………..……………………...…………………………………………….)    

18 godzin  x …..PLN netto = ……..PLN (łączna kwota  netto) 

(słownie:…………………..……………………...…………………………………………….) 

Stawka VAT:……………………………………………………………………………….PLN 

c) 3 części zamówienia w   wysokości*:   

kwota  brutto w PLN   …………..….……… PLN  

(słownie:…………………..……………………...…………………………………………….)    

 kwota  netto w PLN   …………..….……… PLN  

(słownie:…………………..……………………...…………………………………………….)    

Stawka VAT:………………………………………………………………………………PLN 

 

*Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające 

Zamawiającego jako płatnika (w kwocie zawiera się również dojazd na zajęcia w powiecie wrzesińskim) 

 

Oświadczam, że:  

 a/ posiadam odpowiednie doświadczenie, umożliwiające wykonanie zamówienia; 

b/ w cenie  zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia;  

c/ posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

d/jednocześnie oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo, ani kapitałowo  

z Zamawiającym.
1 

 

 

 

 

                                                 
1
 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:  

a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

 



 

Projekt „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”  współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu  Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 
Włączenie społeczne 

 

 

 

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie  

z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  

 

………………………………      …..………………………  

Miejscowość, data       Podpis i pieczątka 

 

 

 

 

 

 

 

 


