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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata ż0l4 - 2020

,, Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuitczych
i asystenckich w powiecie wągrowieckim
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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2017

1. Zamawl,ający : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
2. Opis Przedmiotu zamówienia:
Zatrudnięnie na umowę cywilno - prawną Moderatora Grupy Wsparcia rodzinnych form pieczy
zastępczej w ramach projektu pn. ,,Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny
i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecię wągrowieckim",
współfinansowanego ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Poddziałanie 7 .2,t w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020,
Praca przeciętnie 4h zegarowe tygodniowo, łącznie do 31.12,2018r. - 360h, w godzinach

popołudnio!\rych w dni robocze, w dni wolne od pracy ( sobota, niedziela ) w godzinach

dopołudnio\\rych i popołudniowych, miejsce wykonywaniapracy: na terenie miasta Wągrowca,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

a. organizowanie spotkań grupy wsparcia z uczestnikami projektu, w tym:
- ustalenie terminów i miejsca spotkań ( w uzgodnieniu z PCPR, który dokona wyboru

mieisca przęzrlaczonego na spotkania ),
_ kontakt z uczestnikami grupy ( pisemny, telefoniczny ) w zakresie przekazania uczestnikom
grupy informacji o terminach, zmianach w terminach, miejscu spotkania i pozostałYch

sprawach or ganizacy jnych,
- przygotowanie drobnęgo poczęstunku ( woda, napoje, kawa, herbata, susz konferencyjny,

naczynia jednorazowe ) - zakup po stronie PCPR,
- przygotowanie materiałow papierniczych, piśmienniczych oraz dydaktycznYchna
spotkania - zakup po stronie PCPR,
_ tworzenie dokumentacj i grupy wsparcia w tym, list obecności, notatek , zĄęc ze sPotkań itP.

tprzekazywanie ich do PCPR,
- zgłaszanie do PCPR konieczności udziału specjalistów na spotkaniach ( psychologa,

pedagoga, terapeuty lub innych ), w za\eżności od potrzeb l zgłoszęń uczestrrików gruPY,

- pozostałe sprawy organizacyjnę zwlązane z fuŃcjonowaniem grupy wsparcia;

b, określanie programu i planu spotkań grupy wsparcia,
e. modęrowanie i prowadzenie grupy wsparcia,
f. dbałość o dobre relacje między uczestnikami grupy wsparcia,
g. podtrzymywanie poziomu aktywności i uwagi grupy,

ń. prowadz ęnię działań zmierzających do wyłonienia w przyszłości Lidera grupy wsparcia.

Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wykształc ente wyższe na kieruŃu

pedagogika, socjologia , praca socjalna, nauki o rodzinie, min, roczne doświadczenie
w pracy z dzięckięm i rodziną;

b. obywatelstwo polskie;
c. pełna zdolnośc do czynności prawnych i korzystaniazpełni praw publicznych;



d. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;

e. osoba nie jest i nie była pozbawionawładzy rodzicielskiej orazwładza rodzicielska nie jest
jej zawieszona ani ograniczona;

f. złożenie oświadczenia, tżłączne zaangażowanie kandydata w okresie planowanego
zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, biorąc pod uwagę
wszystkie projekty finansowane z funduszy strukturalnych i FS oraz dzińafi finansowanych z
innych żtódęł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekoczy
27 6 godzin miesięcznie.

Wymagania dodatkowe:
a) umiejętnośó pracy w zespole,
b) znajomość technik i mechanizmów pracy grupowej,
b) postawa budząca zaufanie,
d) dyskrecja.
3. Termin realŁacji zamówienia: od sierpnia 2017 roku do grudnia 2018 roku.
4. Kryterium oceny ofert i sposobu przlznawania punktacjiza spełnienie danego

kryterium oceny oferĘ
Cena - 85%
Doświadczenie w pracy z rodztną * 15%

1. Cena musi być wryrażona w PLN.
2. Cenę oferty ( wartość brutto zamówieni a) należy obliczyó zgodnie z konstrukcją druku oferty

według wzoru stanowiące go załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, określając ją w sposób
jednoznaczny do drugiego miejsca po przeciŃu.
3. Zasada oceny ofert w kryterium - Cena
Ocena punktowa oceny zostanie obliczona według wzoru matematycznęgo, aliczba puŃtów
zostanie pomnozona przezwagę kry.terium, zgodnie z modułem proporcjonalnoŚci:

C min
Po: ------ -- x 100 x Wk

Cor
gdzie:
Po - ilość puŃtów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium Cena;

C min - najniższa cena brutto ( wartość brutto przedmiotu zamówienia ) spoŚród wszystkich
waznych i nieodrzuconych ofert;

C or - ocena brutto oferty rozpatrywanej ( warlość brutto przedmiotu zamówienia );

Wk - waga kryterium ( 85% ).

Zasada oceny oferl w kryterium - Doświadczenie
a) Zamawiający oceniając oferty w zakresie kryterium doświadczenie przyzna po 3 puŃty za

każdy udokumentowany rok do świa dczęnia zawo dowe go.

b) ostateczna ocena punktowa w kryterium Doświadazenle zostanie wyliczona według wzoru
matematycznego, a Iiczba punktów zostanie pomnozona ptzez wagę kryterium zgodnie

z modułem proporcj onalności :
Lpd or

Pd: ------ xlOOxWk
Lpd max

gdzie
Pd - ilość punktow jakte otrzymaofęrta rozpatrywana w kryterium DoŚwiadczente;
Lpd or -|tczbapunktów uzyskanych przezofertę rozpatrywaną, zgodnie zprzyjętymi zasadami

punktacji;
Lpd max - maksymalna liczba punktów uzyskanych przez ofertę spośród wszystkich ofert,

zgodnie z przyjętymi zasadami punktacj i ;

Wk - waga kryterium (t5%)



ostateczna ocena punktowa ofert
Ostateczna ocena punktowa ofert będzie sumą punktów uzyskanych za krYeria Cena
i Doświadczenie. Wyniki końcowych obliczeń Zamawtający zaokłągli do dwóch miejsc po
przecinku.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
Zamawtający zasttzega sobie uniewaznienie postepowania, jeżeli w .vqtznaczonym terminie nie

wpłyną trzy oferty,

6, Sposob przygotowania oferty .

Ofertę sporządzicnależy nazńączonym drŃu OFERTA , załączniknr I.

Ofertę sporządzic na|eży w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,

nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna byó podpisana przez osobę

upowaznioną. Składając ofertę w siedzibie zarnawtającego na kopercie należy umieścić napis

,, Odpowie dż na zapytanię ofertowe nl I l 20 17 " .

7. Miejsce i termin złożęnla oferty.

Ofertę złożyc można osobiście u Zamawiającego PCPR Wągrowiec, ul. Wierzbowa 1 pok 6,

pocztą, z dopiskiem na kopercie ,, Moderator Grupy Wsparcia", pocztą elęktroniczną na adres

sekretariatpcpr(O,rvagrolviec. p1

do dnia l, sierpnia 20|7r do godz. 15.30
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