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Nr zapytania FDC/ZIT/1/2018 

Poznań, 02 marca 2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną 

pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Dzialania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, Fundacja „Dziecko w Centrum” zaprasza do złożenia oferty dotyczacej świadczenia usług 

superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. 

 

1 .  Za mawiajacy:  

Fundacja „Dziecko w Centrum” 

Siedziba: Os. Zygmunta Starego 8 lok. 6 | 60-684 Poznań 

Miejsce wykonywania działalności: ul. Zeylanda 9/3 | 60-808 Poznań 

WWW: www.dzieckowcentrum.org | FB: www.facebook.com/dzieckowcentrum 

TEL.: + 48 888 08 05 08 | E-MAIL: fundacja@dzieckowcentrum.org 

KRS: 0000316833 | NIP: 972-119-20-69 

 

2 .  Osoba  uprawniona  do  kontaktu  ze  strony  Za mawiajacego:   

Alicja Napierała-Sellmoser, e-mail: alicja.napierala-sellmoser@dzieckowcentrum.org, tel.: +48 533 120 170 

 

3.  Tryb udzielenia za mówienia:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w umowie 

o dofinansowanie. Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) - na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. 

 

 

http://www.dzieckowcentrum.org/
mailto:alicja.napierala-sellmoser@dzieckowcentrum.org
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4.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV: 80000000-4 Uslugi edukacyjne i szkoleniowe 

 

5.  Przedmiot  za mówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług superwizji grupowej dla zawodowych rodzin zastępczych 

z powiatu poznańskiego (grupa pierwsza) oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego z powiatu poznańskiego (grupa druga) w łącznym wymiarze 45 godzin dydaktycznych 

w okresie od kwietnia 2018 r. do października 2019 r., zgodnie z poniższym podziałem godzinowym: 

 

LP Przedmiot zamówienia 

LICZBA GODZIN 

2018: 2019: 

1 

Superwizja dla zawodowych rodzin zastępczych 

z powiatu poznańskiego  

(liczebność grupy : ok. 12 os.) 

15 

(3 superwizje x 5 godz.) 

15 

(3 superwizje x 5 godz.) 

2 

Superwizja dla rodzin zastępczych pełniących 

funkcję pogotowia rodzinnego z powiatu 

poznańskiego (liczebność grupy: ok 7 os.) 

15 

(3 superwizje x 5 godz.) 

0 

 

SUMA GODZIN W ROKU 2018/2019: 30 15 

 ŁĄCZNIE GODZIN:       45 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Jedna godzina usługi obejmuje 45 minut. 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy są osobami fizycznymi nie prowadzącymi 

działalności gospodarczej bądź prowadzącymi dzialalność gospodarczą, 

których PKD jest tożsame z zakresem niniejszego zapytania ofertowego. Świadczona usługa 

musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę. Nie dopuszczalne jest przy realizacji 

zamówienia posługiwanie sic osobami trzecimi.  

 

Dodatkowe informacje: 

1. Zakres wykonywanych zadań obejmuje: superwizję dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin 

zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług 

społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" 

uwzględniającą m.in. omówienie trudności związanych z rodzicielstwem zastępczym, uzyskanie 

wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, emocjami, trudnościami w relacjach z dziećmi, trudnościami 

dzieci w relacjach z rodzicami biologicznymi wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia 

superwizji. 

2.  Koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług pokrywa Wykonawca. 

3.  Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a. przygotowania i prowadzenia dokumentacji potwierdzajacej wykonanie uslugi, 

b. rzetelnego i terminowego wykonania uslugi, 
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c. zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie 

uzyska w trakcie wykonywania uslugi, a w szczególności: nieujawniania osobom 

trzecim danych personalnych osób, dla których świadczona bedzie usługa, ich sytuacji 

rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, również po zakończeniu świadczenia 

usługi, 

d. nieprzyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych 

lub osobistych, 

e. zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu, 

f. przestrzegania w ramach umowy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), 

g. na żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień 

dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, 

h. prowadzenia dokumentacji określonej przez Zamawiającego niezbędnej do prawidłowej 

realizacji projektu oraz do jej udostępnienia w celu weryfikacji 

realizowanej uslugi, 

i. współpracy z innymi osobami bioracymi udział przy realizacji projektu, 

j. oznaczania niezbędnymi logotypami zgodnie z wzorem przekazanym przez 

Zamawiającego wszystkich dokumentów wytworzonych przez siebie w związku z realizacją 

umowy. 

4. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 

a. termin płatności: rozliczenie w systemie miesięcznym po złożeniu do Wykonawcy 

dokumentów o których mowa w pkt. 3 oraz wystawieniu rachunku/faktury z zastrzeżeniem 

pkt. 5, 

b. wysokość wynagrodzenia ustalana będzie według nastepujacego wzoru: liczba 

godzin świadczonej w danym miesiącu usługi x cena za 1 godzinę usługi 

przedstawionej w ofercie. 

5.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 4 wypłacane będzie zgodnie z ustaleniami, 

jednak po uprzednim otrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych 

z Instytucji Zarzadzajacej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszego 

przekazania wynagrodzenia, o kt6rym mowa w pkt. 4 w przypadku nie otrzymania 

środków finansowych z Instytucji Zarządzajacej. 

 

6 .  Termin i  miejsce rea lizacj i  zamówienia:  

a. termin: kwiecień 2018 r. -  październik 2019r. 

Usługa superwizji świadczona będzie w terminach szczegółowo ustalonych z Zamawiającym 

z zachowaniem podziału godzinowego określonego w pkt 5 niniejszego zapytania ofertowego. 

b. miejsce: Poznań.  

Dokładne miejsce wskazane zostanie przez Zamawiającego w m-cu kwietniu 2018 r. 
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7.  Wy magania konieczne w stosunku do Wykonawcy:  

a. posiada wykształcenie wyższe psychologiczne bądź pedagogiczne, 

b. posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji, ze szczególnym 

uwzględnieniem superwizji rodzin zastępczych i/lub koordynatrów rodzinnej pieczy zastępczej i/lub 

konsultacji dla rodzin zastępczych/pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

c. posiada ukończone specjalistyczne szkolenia dające uprawnienia do prowadzenia superwizji 

lub psychoterapii, 

d. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz wladza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani 

ograniczona, 

e. wypełnia  obowiązek  alimentacyjny  -  w  przypadku gdy  taki  obowiazek  w  stosunku  do niego 

wynika z tytulu egzekucyjnego, 

f. nie   był   skazany   prawomocnym   wyrokiem   za   umyślne   przestepstwo   lub   umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

g. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia, 

h. łączne   zaangażowanie   zawodowe   Wykonawcy   w   realizację   wszystkich   projektów 

finansowanych    z    funduszy    strukturalnych    i    Funduszu   Spójności    oraz    dzialań 

finansowanych   z   innych   źródeł,   w   tym   środków   wlasnych   beneficjenta   i  innych 

podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie, 

i. stan zdrowia pozwala na wykonanie zamówienia. 

 

8.  Warunki skladania  ofert  oraz wymagania dotyczące  sporzą dzenia oferty:  

a. Wykonawca może złożyć tylko jedna oferte, 

b. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, 

c. oferta  musi składać się  z  wypełnionego  i  podpisanego  druku  formularza  ofertowego 

(zalacznik nr 1   do    niniejszego    zapytania    ofertowego)    wraz    z    wymaganymi,    niżej 

wymienionymi załącznikami: 

a. Curriculum Vitae (CV), 

b. dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji, 

ze szczególnym uwzględnieniem superwizji rodzin zastępczych i/lub koordynatrów rodzinnej 

pieczy zastępczej i/lub konsultacji dla rodzin zastępczych/pracowników placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

c. dokumenty potwierdzające specjalistyczne szkolenia dające uprawnienia do prowadzenia 

superwizji lub psychoterapii, 

d. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, stanowiące załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania ofertowego, 

e. fakultatywnie: referencje, listy intencyjne, 

f. pełnomocnictwo  do  złożenia  oferty  w  niniejszym  postepowaniu,  jeśli  wykonawca 
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posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem (jeśli wymagane). 

d. oferta  cenowa  musi  być  podana  w  złotych  polskich  i  zawierać  wszelkie  koszty  oraz 

publiczno-prawne   obciążenia   wynikajace   z   zawartej   umowy   (w   tym   obciążające 

Zamawiającego jako płatnika). 

e. ofertę  nalezy  wysłać  pocztą  tradycyjną,  kurierem  lub  złożyć  osobicie  w  siedzibie 

Zamawiajacego: Fundacja „Dziecko w Centrum”, ul. Zeylanda 9/3,  60-808 Poznań z dopiskiem na 

kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofeertowe nr FDC/ZIT/1/2018. Nie otwierać do 12 marca 2018r. 

do godziny 8.00" 

f.  oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim. 

g.  termin składania ofert: najpóźniej do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 8:00. 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiajacego. 

h. oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane. 

i. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  niewłaściwego 

oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji 

oraz  za  przesłanie/złożenie  oferty  w  innym  miejscu,  niż  wskazanie  w  niniejszym 

zapytaniu. 

 

9.  Kryteria wyboru oferty:  

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i zostala oceniona jako 

najkorzystniejsza tj. uzyskala najwiekszą liczbę punktów w oparciu o podane poniżej 

kryteria wyboru: 

 

I) Cena oferty - 60%   

(maksymalnie 60 punktów) 

 

                                          najniższa cena spośród złożonych ofert 

Liczba punktów  =    --------------------------------------------------------------  x 60 

                                                        cena badanej oferty 

 

II) Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu superwizji dla rodzin zastępczych  - 40% 

(maksymalnie 40 punktów). 

 

                                 doświadczenie w latach badanej oferty 

Liczba punktów  =      ---------------------------------------------------------------------------    x   40 

                 najdłuższe doświadczenie w latach  spośród złożonych ofert 

 

 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający  udziela  zamówienia  Wykonawcy,  który  

otrzyma  najwyższą  liczbę  punktów mając na uwadze powyższe kryteria. 
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10.  Informacje o  wyborze Wykonawcy,  terminie i  miejscu podpisania umowy:  

a. po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający poinformuje o wynikach 

postępowania każdego oferenta oraz zamieści stosowną informację na stronie 

internetowej Zamawiającego, 

b. informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu i terminie podpisania umowy zostanie 

przekazana telefonicznie, e-mailowo lub pocztą tradycyjną do Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, 

negocjowania oferty, zmiany warunków lub zamknięcia naboru bez wyboru oferty w szczególności 

w przypadku złożenia ofert przekraczajacych wysokość środkow 

zaplanowanych w budżecie projektu na realizacje niniejszego zamówienia, 

c. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez 

podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty 

w szczególności, gdy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłyną oferty podlegające 

odrzuceniu, albo wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spelnili 

warunków udziału w postępowaniu, 

d.  otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego, 

e. z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, bedzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach 

określonych przez Zamawiającego, 

f. jeżeli Wykonawca, ktorego oferta została wybrana, uchyli sic od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie 

projektu na realizacje niniejszego zam6wienia. 

 

11.  Informacje o  wykluczeniu:  

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane 

są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiazań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegajace w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub Spółki osobowej; 

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do podpisania oświadczenia ujętego 

w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie 

podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę. 

 

12.  Informacje dodatkowe,  pozosta ł e istotne  postanowienia umowy:  

a.  niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim, 

b.  Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej, 

c. w przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonania jej wadliwie lub w sposób 

nienależyty Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

d. w przypadku zaprzestania finansowania projektu umowa z Wykonawcą zostanie 

rozwiązana bez jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. 

 


