
Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza 30 tys. euro 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

  ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR  5/2020 

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn 

Opis przedmiot zamówienia: usługa polegająca na opracowaniu i realizacji programu 

psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.  

 

1. Założenia przedmiotu zamówienia: program adresowany jest do pełnoletnich członków 

rodzin w których występuje przemoc (zarówno mężczyzn jak i kobiet). Do Programu 

kwalifikowane są osoby, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców 

przemocy w rodzinie i które wymagają dalszej pomocy terapeutycznej, bądź osoby, u których 

charakter problemu nie wymaga udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, a wymagają 

pomocy terapeutycznej. Zajęcia grupowe winny być prowadzone w małej grupie od 6 do 10 

osób. 

2. Czas programu zależny będzie od przyjętych metod pracy, form zajęć oraz zobowiązań 

zawartych w indywidualnym kontrakcie podpisanym przez uczestnika programu. 

3. Program może wykorzystywać różne formy oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych. 

Może mieć charakter sesji indywidualnych lub grupowych. 

4.  Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić program zgodnie z: 

a. Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 

ustanowionym Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 roku (M.P. z 2014 

r. poz. 445); 

b. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.  

w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych 

ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób 

prowadzących oddziaływania korekcyjno -edukacyjne (Dz.U. z 2011 r. nr 50 poz. 259); 

c. Wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącymi realizacji przez powiat 

zadania wynikającego z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie polegającego na opracowaniu i realizacji programów psychologiczno-

terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie z dnia 19 lutego 2018 r. 

5. Obowiązki Wykonawcy: 

a. nabór uczestników,  

b. tworzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją programu psychologiczno-

terapeutycznego, w tym diagnoza oraz opracowana strategia terapeutyczna dla każdej 

osoby, 

c. współpraca z wszelkimi instytucjami zajmującymi się przemocą w rodzinie, 

d. opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekazanie uczestnikom programu 

harmonogramu zajęć, 

e. współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników programu, sposobu 

realizacji oraz harmonogramu zajęć, 



 

f. opracowanie i sporządzenie reguł uczestnictwa w programie podpisane przez uczestników 

w formie kontraktu indywidualnego, 

g. wydanie zaświadczeń uczestnikom, którzy ukończą program,  

h. sporządzanie z zajęć list obecności zawierających datę spotkania, czas trwania spotkania 

(liczba godzin), formę spotkania, temat spotkania, podpisy uczestnika/uczestników 

programu oraz prowadzącego,  

i. opracowanie końcowego sprawozdania z realizacji programu,  

j. przeprowadzenie ewaluacji ilościowej i jakościowej programu oraz przedstawienie 

Zamawiającemu raportu z ewaluacji.  

 

6. Miejsce realizacji zamówienia: sala wyznaczona przez Zamawiającego. 

7. Warunki udziału w postępowaniu i sposób spełniania tych warunków: 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają wykształcenie wyższe magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, 

psychologia, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne  

w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na 

innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 

pedagogiki, resocjalizacji; 

- dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia 

studiów, 

      2)  posiadają uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno–edukacyjnych dla sprawców  

przemocy w rodzinie; 

- dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia dokumentu poświadczającego 

uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno–edukacyjnych dla sprawców 

przemocy w rodzinie (zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym  

w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie), 

3) posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

- dowodem na spełnienie tego warunku jest zaświadczenie potwierdzające staż pracy, 

4) kwalifikacje terapeutyczne - udokumentowane studia, szkolenia, kursy w zakresie 

prowadzenia terapii i psychoterapii (może być w trakcie szkolenia); 

- dowodem na spełnienie tego warunku są zaświadczenia potwierdzające ukończone 

studia, szkolenia, kursy w zakresie prowadzenia terapii i psychoterapii, 

5) doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno–edukacyjnych dla sprawców 

przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy  

- dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie o realizacji programów 

korekcyjno–edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy 

terapeutycznej ze sprawcą przemocy (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do 

Zapytania ofertowego), 

6) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

- dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy –  

       Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Formularza 

Oferty).   



 

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie 

spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.  

 

8. Informacje dodatkowe: Oferent załącza do oferty założenia do programu psychologiczno-

terapeutycznego uwzględniające m.in. zakres tematyczny i wstępny harmonogram zajęć.  

 

Kryteria wyboru oferty: zamawiający w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli 

oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni czy oferty nie podlegają 

odrzuceniu, 

1) oferta pozostająca w sprzeczności z wymaganiami przedstawionymi w Zapytaniu 

ofertowym, w szczególności niekompletna lub zawierająca inne rozpoznane wady, zostaje 

odrzucona bez jej rozpatrywania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej               

z tytułu odrzucenia oferty. 

2) oferty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą podlegać ocenie merytorycznej 

według kryteriów: 

• cena – 40% 

Wartość przyznanych punktów zostanie określona jako iloczyn stosunku 

minimalnej ceny oferowanej do ceny badanej; *40. 

• zawartość merytoryczna programu (założenia) i doświadczenie oferenta – 60% 

Za 60% przyjmuje się przeprowadzenie co najmniej 5 szkoleń. W przypadku 

mniejszej ilości przeprowadzonych szkoleń, wartość zostanie proporcjonalnie 

zmniejszona.  

            Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. 

Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji programu: od marca 2020 r. do 15 grudnia 2020r. 

Płatności: Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę 

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez 

Zamawiającego. 

Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym FORMULARZU OFERTOWYM (załącznik nr 1), 

wypełniony czytelnie, w języku polskim, cenę należy podać w złotych brutto. Oferta wraz  

z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. Do oferty powinny być dołączone dokumenty 

i oświadczenia wymienione w punkcie 7.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

Termin składania oferty: do 31 stycznia 2020 r. do godz. 14:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, drogą mailową) na adres:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 

ul. Pocztowa 9 

11-400 Kętrzyn 

tel/fax (89) 751-09-00 

pcprketrzyn@wp.pl 

(z dopiskiem) „Odpowiedź na zapytanie ofertowe – program psychologiczno-terapeutyczny” 

 


