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Łowicz, 12.09.2019 
PCPR.V.26.2.14.RP.2019 

Rozeznanie rynku 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania lynku 
zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na: 
zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie miasta Łowicza dwudniowego 
specjalistycznego szkolenia dla rodzin zastępczych (12 godzin) nt. „Więź jako czynnik 
chroniący rozwój" ogółem dla 18 osób. 

Specjalistyczne szkolenie zorganizowane i realizowane będzie dla rodzin zastępczych 
zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego zgodnie z założeniami współfinansowanego 
przez Europejski Fundusz Społeczny projektu „Rodzina z przyszłością" realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, oś Priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddzialanie IX.2.1 

Zaproponowana cena ma na celu rozeznanie rynku i będzie podstawą do oszacowania 
wartości zamówienia. Przedłożona propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019.ł 145 t.j z późn. zm.). jak 
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustaw> z dnia 29 stycznia 2004r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

2. Zaproponowana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z zagwarantowaniem i 
zapewnieniem: 

1) wykładowcy - psychologa posiadającego doświadczenie szkoleniowe oraz praktyczne 
dotyczące pracy z rodzinami zastępczymi, dziećmi z zaburzeniami więzi wraz ze 
sporządzaniem diagnozy zaburzeń wynikających z poza bezpiecznego stylu 
przywiązania. 

2) materiałów typu skrypty, własne opracowania związane z tematyką szkolenia. 
3) zaświadczeń dla każdego uczestnika potwierdzających udział w szkoleniu, 

3. Po zakończeniu szkolenia oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia badania 
ankietowego oceniającego poziom szkolenia. 

4. Forma zajęć: wykład, praca w małych grupach, prezentowanie nagrań video sesji pracy 
terapeutycznej specjalisty z dzieckiem. 

5. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową i catering oraz materiały piśmiennicze dla 
uczestników szkolenia. 

6. Zamawiający nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania dla trenera prowadzącego 
szkolenie. 



7. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. 
8. Termin wykonania zamówienia: październik 2019 (2 dni) 

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny - kalkulacji kosztów: 

1. drogą elektroniczną na adres: pcprlowicz@wp.pl 
2. faxem na nr: 46 837 03 44 
3. drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Podrzeczna 30 
99-400 Łowicz 
do dnia 16 września 2019 do godz. 13. 

Bliższych informacji udziela: P. Małgorzata Janicka - pracownik PCPR w Łowiczu 
osobiście lub pod nr tel. 46 837 03 44 

Szacunkowa cena - kalkulacja kosztów 

Nazwa i adres 
wykonawcy oraz nr 
telefonu, faxu, e-
mail 

Cenę brutto za 1 
uczestnika 

Cenę netto za 1 
uczestnika 

Całkowity koszt 
(cena brutto) 
zamówienia 
18 osób 

Całkowity koszt 
(cena netto) 
zamówienia 
18 osób 
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