
Płock, 29 kwietnia 2014r.

WZS.8136.2.2014.AP

Zapytanie ofertowe w postępowaniu poniżej 20 000 PLN

ZAMAWIAJĄCY –  Gmina-Miasto  Płock z  siedzibą  w Płocku Pl.  Stary Rynek 1 

zaprasza  do  składania  ofert  na  przeprowadzenie  warsztatów  umiejętności 

rodzicielskich.

I. Opis przedmiotu zamówienia – przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 

dwóch  edycji  warsztatów  umiejętności  rodzicielskich  –  zajęć  o  charakterze 

profilaktycznym,  mających  na  celu  podniesienie  kompetencji  wychowawczych, 

przygotowujących  rodziców do  wychowania  dzieci  bez  przemocy  oraz  radzenia 

sobie  z  trudnymi  sytuacjami  pojawiającymi  się  w procesie  wychowania  dzieci. 

Warsztaty  skierowane  są  do  rodziców  dzieci  w  wieku  3-6  lat  –  mieszkańców 

miasta Płocka, pragnących wzbogacić i doskonalić swoje umiejętności w zakresie 

metod wychowawczych oraz poszukujących nowych sposobów porozumiewania się 

ze swoimi dziećmi i nawiązywania z nimi bliskich relacji.

W  ramach  przedmiotu  zamówienia  zostaną  przeprowadzone  dwie  edycje 

warsztatów,  w  skład  każdej  edycji  wchodzić  będą  zajęcia  grupowe  oraz 

konsultacje  indywidualne  dla  chętnych  rodziców  uczestniczących  w  zajęciach. 

Zamawiający ustala łącznie maksymalnie 60 godzin zegarowych na realizację ww. 

edycji  warsztatów.  Warsztaty  odbywać  się  będą  w  Miejskim  Centrum 

Rozwiązywania  Problemów Społecznych  przy ul.  Misjonarskiej  22 w Płocku lub 

innym miejscu wskazanym przez Gminę – Miasto Płock, na terenie miasta Płocka, 

w  godzinach  popołudniowych,  od  poniedziałku  do  piątku,  w  wymiarze 

cotygodniowych spotkań dla jednej grupy. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia zostanie zatrudniony na podstawie umowy. 

Wynagrodzenie za pracę będzie uzależnione od: stawki za jedną godzinę zegarową 

pracy oraz od ilości przepracowanych godzin. 

Zamawiający ustala maksymalną stawkę za poprowadzenie zajęć:

• 70,00 zł - za 1 godzinę zegarową zajęć grupowych,

• 60,00zł - za 1 godzinę zegarową konsultacji indywidualnych. 



Warunkiem zawarcia umowy jest zorganizowanie  przynajmniej  jednej  grupy chętnych 

rodziców, składającej się minimum z 10 - 25 osób. Rekrutacji dokona Zamawiający.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostaną w umowie na wykonanie 

przedmiotu zamówienia.

II. Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2014r. 

Ostateczne terminy realizacji  zamówienia  zostaną określone w umowie na  wykonanie 

przedmiotu zamówienia.

III. Wymagania stawiane Wykonawcy

Wykonawca  musi  posiadać  tytuł  magistra  psychologii  lub  pedagogiki,  ukończone 

szkolenia/kursy  przygotowujące  do  pracy  z  rodzicami  w  zakresie  doskonalenia  ich 

umiejętności  wychowawczych.  Ponadto Wykonawca musi  wykazać się doświadczeniem 

w wykonywaniu w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 

usług polegających na prowadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia lub zajęć 

o podobnym charakterze, w wymiarze minimum 15 - godzin.

 

IV. Do oferty należy załączyć:

1. Formularz „Oferta realizatora” – Załącznik nr 1.

2. Kserokopię  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych  magisterskich  na  kierunku 

psychologia, pedagogika.

3. Kserokopię  zaświadczeń  o  ukończonych  szkoleniach/kursach  przygotowujących  do 

pracy z rodzicami w zakresie doskonalenia ich umiejętności wychowawczych.

4. Program realizacji warsztatów.

5. Kserokopie  dokumentów  potwierdzających  zdobycie  dodatkowych  uprawnień 

wykorzystywanych w zawodzie. 

Dokumenty są składane w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

oferenta.

V. Miejsce i termin składania ofert

Wymagane  dokumenty  należy  złożyć  osobiście  w  formie  pisemnej  (w  zamkniętej 

kopercie)  do dnia 20 maja 2014r. w siedzibie  Urzędu Miasta Płocka ul.  Zduńska 3 

w  Biurze  Obsługi  Klienta  na  stanowisku  „Biuro  podawcze”  lub  Al.  Marszałka  Józefa 

Piłsudskiego 6 na stanowisku „Biuro podawcze” w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka 

lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Płocka 09-400 Płock Pl.  Stary Rynek 1 

(decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka). Koperta powinna być opisana: „Nabór 

Wykonawcy  na  przeprowadzenie  warsztatów  umiejętności  rodzicielskich  -  Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych”. 

Oferta, która wpłynie po ww. terminie pozostanie bez rozpatrzenia.



VI. Kryteria wyboru ofert

Przy ocenie ofert uwzględnione będą w szczególności następujące kryteria:

1. ukończone  szkolenia,  kursy  specjalistyczne,  posiadane  kwalifikacje,  kompetencje, 

specjalizacje,  stopnie  naukowe,  uprawnienia,  rekomendacje  itp.  -  10%  znaczenia 

(skala ocen 0-10 pkt.),

2. doświadczenie  zawodowe  oraz  doświadczenie  w  wykonaniu  usług  będących 

przedmiotem zamówienia lub o podobnym charakterze – 10 % znaczenia (skala ocen 

0-10 pkt.),

3. program realizacji warsztatów – 10 % znaczenia (skala ocen 0-10 pkt.),

4. cena – 70 % znaczenia (skala ocen 0-70 pkt.).  Oferta zawierająca najniższą cenę 

otrzyma 70 punktów; przy każdej wyższej oferowanej cenie liczbę punktów wylicza się 

ze wzoru: cena najniższa/cena danej  oferty ocenianej  x 70 pkt.,  przy czym wynik 

zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku wg ogólnie przyjętych zasad.

VII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

p. Anna Piechocińska - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 24 367 17 20,

p. Beata Stanuszkiewicz – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 24 367 17 20. 

VIII. Termin wyboru ofert

Wybór ofert nastąpi w ciągu 21 dni od upływu terminu na składanie ofert. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu z przyczyn trudnych do przewidzenia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert. 

Załączniki: 

1. Oferta Realizatora


