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Zaproszenie do składania ofert 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach 

 działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zaprasza do złożenia 
ofert w celu rozpoznania rynku na usługę poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu 

„Dorosłość, samodzielność, rodzina”. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie 
ul. Szkolna 2,  
72-010 Police 
NIP:851-25-57-218 
 
II. TRYB PROWADZENIA NABORU: 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień podprogowych o wartości poniżej 
30 000 euro oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 
– 2020. 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) dla 
uczestników projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Policach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014 – 2020. 
 
IV. PARAMETRY ZAMÓWIENIA: 

1. Uczestnicy: osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, przebywające w pieczy 
zastępczej, będące w procesie usamodzielnienia lub rozpoczynające ten proces. 

2. Przewidywana liczba uczestników objętych usługą: 60 osób. 
3. Planowana liczba godzin realizacji usługi: 360 godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut). 
4. Dokładny harmonogram oraz liczba godzin przeznaczonych na poradnictwo indywidualne i grupowe 

oraz pracę nad przygotowaniem dokumentacji zostanie ustalony z Zamawiającym po rozstrzygnięciu 
rozeznania. 

5. Do obowiązków osoby świadczącej poradnictwo zawodowe należeć będzie, m.in. 
1) Poradnictwo indywidualne: 

a) pomoc w zakresie określenia predyspozycji, umiejętności, zainteresowań, mocnych i słabych 
stron, 

b) określenie ścieżki zawodowej, kierunków kształcenia/szkolenia/zatrudnienia, 
c) motywowanie do podjęcia kształcenia/szkolenia/zatrudnienia,  
d) wybór tematu szkoleniowego oferowanego w ramach projektu (prawo jazdy, kurs ECDL, kurs 

j. angielskiego). 
2) Warsztaty grupowe: 

a) umiejętność autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,  
b) sporządzanie dokumentów aplikacyjnych,  
c) samodzielne i skuteczne poszukiwania zatrudnienia,  
d) umiejętność samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

3) Monitorowanie postępów i współpraca z pracownikami PCPR w procesie 
kształcenia/szkolenia/poszukiwania zatrudnienia każdego z uczestników. 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia w siedzibie PCPR w Policach przy ul. Szkolnej 2, na 
potrzeby przeprowadzenia indywidualnych rozmów doradczych oraz warsztatów grupowych. 

7. Planowany termin realizacji usługi: od 15.07.2020 r. do 30.09.2022 r. 
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8. Forma umowy zawartej z Wykonawcą: umowa zlecenie. Ponieważ przetwarzane będą dane osobowe 
uczestników przed podpisaniem umowy zlecenia niezbędne jest także podpisanie odrębnej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odmowa podpisania ww. umowy jest równoznaczna  
z rezygnacją z ubiegania się o zamówienie. 

9. Dokumentowanie realizacji usługi obejmujące konieczność przygotowywania i przekazywania 
Zamawiającemu, m.in. 
1) podpisanych imiennych list potwierdzających skorzystanie ze wsparcia przez uczestników 

projektu oraz odbioru materiałów szkoleniowych,  
2) kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem imiennych zaświadczeń o udzielonym 

wsparciu, 
3) kserokopii ankiet mających na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia uczestnika z udzielonego 

wsparcia. 
4) oryginałów dokumentów dot. udzielonego wsparcia m.in. indywidualnej diagnozy zawodowej 

oraz sprawozdania z przeprowadzonych warsztatów grupowych. 
10. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie przedstawionego rachunku/faktury z 14 dniowym 

terminem płatności oraz przekazanego przez Wykonawcę zestawienia miesięcznego prezentującego 
liczbę godzin udzielonego wsparcia uczestnikom projektu. 

11. Oferowana stawka za godzinę realizacji usługi nie może przekroczyć 119 zł brutto, zgodnej  
z załącznikiem nr 7.14 „Zestawienie standardu i wysokości dopuszczalnych stawek wybranych 
wydatków i usług dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41.18 na podstawie którego realizowany 
jest projekt „Dorosłość, samodzielność, rodzina”. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W NABORZE: 
 
Zgłoszenia mogą złożyć Kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1. wykształcenie wyższe, 
2. posiadane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego, 
3. minimum 2 – letnie doświadczenia zawodowe w pracy doradcy zawodowego. 
4. posiadanie niezbędnych zasobów do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
Warunki pożądane: 

1. rzetelność w realizacji obowiązków, 
2. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w 

szczególności z osobami przebywającymi w pieczy zastępczej. 
3. komunikatywność. 
 

Przesłanie zgłoszenia w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem 
oświadczenia, że Kandydat spełnia powyższe kryteria. Z każdym z Kandydatów, którzy spełnią warunku udziału 
w konkursie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Zamawiający oceni posiadaną 
wiedzę, umiejętności, stopień spełnienia warunków pożądanych. 
 
VI. KRYTERIA WYBORU: 

1) zaoferowana przez Kandydata stawka brutto wraz z pochodnymi za miesiąc wykonania usługi – 50% 
2) rozmowa kwalifikacyjna (mająca na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, warunków pożądanych 

wskazanych w pkt V Warunki udziału w konkursie) –  50% 
 
VII. ZAWARTOŚĆ ZGŁOSZENIA 
Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:  

• Formularz oferty z podaną ceną brutto za godzinę realizacji usługi, 

(stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

• CV (życiorys zawodowy), 

• Kwestionariusz osobowy, 

• Dokument poświadczający posiadane wykształcenie. 
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• Dokument poświadczający posiadane kwalifikacje, 

• Dokument poświadczający posiadane doświadczenie zawodowe. 

VIII. TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ  
Prosimy o składanie zgłoszeń w terminie  do 13 lipca 2020 r. do godziny  13.00 (decyduje data i godzina wpływu 
w Siedzibie Zamawiającego  w Policach),  drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną 
na email: sekretariat@pcpr.police.pl. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca 
ofertę powinna  być zaadresowana:  

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Szkolna 2, 72-010 Police 
Świadczenie usługi poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina” – 

osoby (rodziny) w kryzysie. 
 
Wszystkie złożone załączniki muszą być podpisane. W przypadku składania zgłoszeń drogą elektroniczną 
konieczny jest podpis Kandydata (np. w formie skanu).  
 
IX. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM  
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Kandydatami jest Anna Pinińska-Sosna,  
adres e-mail: anna.sosna@pcpr.police.pl,  tel. 91 42 40 700. 
 
X. UWAGI KOŃCOWE  
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny w 
przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego ogłoszenia. 
2. Kandydat może wprowadzić zmiany w złożonym zgłoszeniu lub je wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 
przed upływem terminu składania zgłoszenia. Zarówno zmiana jak i wycofanie zgłoszenia wymagają zachowania 
formy pisemnej.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny zgłoszeń wiarygodności przedstawionych 
przez Kandydatów dokumentów, wykazów, danych i informacji.  
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Kandydatów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą 
nieprawdziwe informacje).  
5. Zgłoszenie Kandydata wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzucone.  
 
 
 
 
 

Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Beata Karlińska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@pcpr.police.pl
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Załącznik nr 1 zaproszenia do złożenia ofert 
 
 

Formularz oferty 
 
 
Imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby składającej zgłoszenie:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Oferuję wykonanie zamówienia w terminie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  
i na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia ofert za cenę umowną brutto: 
 
 

 Maksymalna liczba godzin 
świadczenia usługi 

Stawka brutto za jedną 
godzinę świadczenia 
usługi 

Razem oferowana cena 
brutto  

 
Usługa poradnictwa 
zawodowego dla 
uczestników projektu 
„Dorosłość, 
samodzielność, rodzina”. 

 
 

360 godzin 

 
 
…………………………… zł 

 
 
…………………………… zł 

 
 
Składając ofertę oświadczam, że: 

• Spełniam wszystkie warunki udziału w naborze określone w zaproszeniu do złożenia ofert. 

• Posiadam prawo do świadczenia usług będących przedmiotem oferty. 

• Posiadam niezbędne uprawnienia związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
(podpis osoby składającej zgłoszenie) 

 

 
 
 
 
 
 


