Czyże, 28.10.2019 r.
ZAPYTANIE CENOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zwraca się z
zapytaniem o przedstawienie oferty na:
zorganizowaniu szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w związku z realizacją zadania pod tytułem „Gmina Czyże bez przemocy –
bezpieczny senior ” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja
2019 r.
1.

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Czyże 98
17-207 Czyże
Tel./ fax: (85) 655 44 19
e-mail: gopsczyze@wp.pl

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
usługa polegająca na zorganizowaniu szkolenia skierowanego członków
Przedmiot
usługi:
zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach oraz członków Gminnej Komisji
rozwiązywania problemów Alkoholowych w Czyżach. Tematyka: Procedura
„Niebieska Karta” w ochronie osób starszych i niepełnosprawnych. Podczas
szkolenia
i
i
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starszych
starszych

i niepełnosprawnych – przyczyny, determinanty, czynniki ryzyka; portret
osoby doznającej przemocy i sprawcy przemocy, ale i równie ważne:
charakterystyka opiekuna, rola przedstawicieli służb oraz aktywizacja i
edukacja osób starszych i niepełnosprawnych. Poruszony zostanie również
problem uzależnienia od alkoholu u osób starszych.
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do
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profesjonalizmu w wypełnianiu zadań nałożonych przez ustawodawcę na
zespoły interdyscyplinarne/grupy robocze oraz członków GKRPA poprzez
wzmocnienie współpracy i kompetencji zawodowych oraz interpersonalnych
członków,

a
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samym

zwiększenie skuteczności

w
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zwalczaniu zjawiska przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem
przemocy wobec osób starszych. Uczestnicy spotkań otrzymają materiały
edukacyjne dotyczące omawianych treści i zaświadczenie o uczestnictwie w
spotkaniu.
Ilość
uczestników
:

Do 20

Termin
realizacji

listopad 2019 r., poniedziałek – piątek, godziny 8.00 – 15.00

Miejsce
realizacji:
Zadania
Wykonawcy:

Czyże, sale zapewnia zamawiający
Zadaniem Wykonawcy będzie:
- przeprowadzenie szkolenia skierowanego do przedstawicieli Zespołu
interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
- wydanie uczestnikom zaświadczenia oraz materiałów szkoleniowych
- zapewnienie niezbędnego sprzętu dydaktycznego

Wykonawca musi posiadać uprawnienia
do
wykonywania
usługi
będącej
przedmiotem zamówienia, dysponować wiedzą, doświadczeniem, potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także być w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należytą realizację zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie
realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania
poufności informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją Zamówienia,
zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
Wynagrodzenie wypłacone zostanie po realizacji usługi na podstawie otrzymanej
faktury.
Wykonawca w trakcie trwania umowy ma obowiązek zachowania stałości ceny
wskazanej w złożonej Zamawiającemu ofercie.
Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana
modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy
otrzymali zapytanie ofertowe.
Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Cenę usługi uwzględniającą wszelkie koszty poboczne.
b) Pełną nazwę Wykonawcy z adresem, nr nip, regon i nr telefonu.
c) Osobę do kontaktu z nr telefonu.
d) Szczegółowo opisany program szkolenia.

4. Kryterium wyboru oferty:
cena – 50%
program – 50%
5. Sposób przygotowania oferty:
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Listownie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na szkolenie z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu „Gmina Czyże bez
przemocy- bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie” edycja 2019 r.
na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Czyże 98
17-207 Czyże
Oferta może zostać również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: a.stankowska@ugczyze.pl
w terminie do dnia 04 listopada 2019 r. do godziny 12:30
UWAGA: oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą
rozpatrywane.
7. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela kierownik GOPS
Anna Stankowska tel.: (85) 655 44 19;
adres e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl, gopsczyze@wp.pl.
8. UWAGI
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od
Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy –
Prawo zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8, lecz wynika ono z Ustawy
o finansach publicznych, Kodeksu Cywilnego przy zachowaniu zasad celowości,
gospodarności i potrzeb Zamawiającego.
O ewentualnym wyborze oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub
telefonicznie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.

