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WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia
postępowania na usługę szkoleniową z zakresu specyfiki pracy koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej realizowaną w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca
się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.
Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR
w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie
przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

W celu porównania ofert należy uwzględnić następujące elementy:
Opis przedmiotu
zamówienia

Usługa szkoleniowa z zakresu specyfiki pracy koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej dla trzech koordynatorów

Kod i nazwa według
Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV)

80511000-9 Usługi szkolenia personelu

Miejsce realizacji

Sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku; 97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41

Okres zaangażowania

czerwiec 2016r. – lipiec 2016 r.

Forma
zaangażowania

umowa zlecenie
20 godzin.

Liczba godzin
zaangażowania

Przyjmuje się, że godzina szkoleń liczy 60 minut i obejmuje zajęcia
edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę średnio 15 minut.
Długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.
Szkolenie odbywać się będzie w godzinach popołudniowych
ustalonych z Zamawiającym.

Wymagania

 wykształcenie

wyższe

pedagogiczne,

psychologiczne

lub
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niezbędne (dotyczące
osoby bezpośrednio
realizującej
zamówienie):





I.

socjologiczne,
posiadanie zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających
posiadanie uprawnień pedagogicznych lub trenerskich
posiadanie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających
przeprowadzenie powyższych szkoleń (potwierdzonych
certyfikatami/zaświadczeniami/ lub innymi dokumentami),
posiadanie przynajmniej 2 –letniego doświadczenia
zawodowego w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu
metodyki pracy z dzieckiem i rodziną.
Przeszkolenie 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
z zakresu specyfiki pracy koordynatora zgodnie z poniższym
programem:
 Podstawowe informacje dotyczące pieczy zastępczej:
- definicje
- rodzaje rodzin zastępczych
- organizator rodzinnej pieczy zastępczej (zadania
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej)

Zakres zadań/
program

 Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej:
- procedura kwalifikacji kandydata na rodzica zastępczego,
- objęcie rodzinny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej,
- praktyczne aspekty pracy koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej (plan pracy z dzieckiem, wspieranie i współpraca
z rodziną zastępczą),
- posiedzenie ds. okresowej oceny pobytu dziecka,
- ocena rodziny zastępczej,
- współpraca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka,
- prowadzenie dokumentacji z zakresu działań
podejmowanych przez koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej.
 Współpraca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym
w ramach planu pomocy dziecku i rodzinie.
 Praktyczne zastosowanie ustawy w pracy koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.

Zaświadczenie

II. Prowadzenie dokumentacji z zakresu udzielonego wsparcia.
Szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia potwierdzającego
ukończenie powyższego szkolenia. Zaświadczenie:
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Materiały

 ologowane (zgodnie z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku
marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki
spójności na lata 2014-2020),
 zawierające informację, iż szkolenie zostało przeprowadzone na
zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
w ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 zapewnienie
każdemu
koordynatorowi
materiałów
szkoleniowych, tj. skryptu autorskiego zawierającego
najważniejsze informacje omawiane na szkoleniu, w postaci
wydruku trwałego (kartki trwale złączone metodą bindowania).
 jeden egzemplarz skryptu otrzyma również Zamawiający dla
celów dokumentacyjnych,
 materiały, o których mowa powyżej koordynatorzy otrzymają na
własność.

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych
źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może
przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 10.06.2016 r. do godz. 15.00 na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41
lub na adres e-mail: biuro@pcpr.radomsko.pl

Przedmiot zamówienia
Usługa szkoleniowa z zakresu specyfiki
pracy koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej dla trzech koordynatorów

Cena za 1 godzinę (60 minut)
NETTO
BRUTTO

