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Białystok, 02.09.2019 r. 

Zamawiający: 
Fundacja Wspierania Rodzin KORALE :  
 
ul. Kompanii Kordian 10a, 02-495 
NIP: 5213589491, Regon: 142653522 
Telefon: 796073993  
E-mail: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl 
Osoba do kontaktu: Kamila Zaperty – koordynator projektu  

 

 
ZAPYTANIE O CENĘ nr 4 /OD/2019 z dnia 02.09.2019r. 

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych pracownikom i wolontariuszom instytucji wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów szkoleniowych, 

podręczników itp. uczestnikom szkolenia, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: 

 „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” 

 

Fundacja Wspierania Rodzin KORALE  w celu zapytania o cenę zaprasza osoby 

zainteresowane do  przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych 

pracownikom i wolontariuszom instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej służące realizacji 

pracy z dorosłymi i dziećmi, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Program wsparcia 

rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” 

nr RPPD.07.02.01-20-0022/18 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 

7.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych pracownikom i 

wolontariuszom instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wraz z zapewnieniem niezbędnych 

materiałów szkoleniowych, podręczników itp. uczestnikom szkolenia w związku z realizacją projektu 

partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze 

ODZYSKAĆ DZIECKO” nr RPPD.07.02.01-20-0022/18 w ramach działania 7.2 Rozwój usług 
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społecznych, poddziałania 7.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Zamówienie  zostało podzielone na pięć części ( możliwa jest realizacja dowolnej liczby części 

zamówienia): 

1. Część I zamówienia: szkolenie specjalistyczne pn: „ Praca metodą ruchu rozwijającego 

Weroniki Sherborn” 2 grupy 12 osobowe x 16 godzin. 

2. Cześć II zamówienia  : szkolenie specjalistyczne pn: Program Wzmacniania Rodziny 1 grupa 12 

osobowa x 16 godzin. 

3. Część III zamówienia: szkolenie specjalistyczne pn: „Mediacje z nastolatkiem” 1 grupa 12 

osobowa x 16 godzin 

4. Cześć IV zamówienia: szkolenia specjalistyczne pn: „ Trening Zastępowania Agresji” 1 grupa 

16 osobowa x 48 godzin. 

5. Część V zamówienia w szkolenia specjalistyczne pn: KORP – 7 osób  

 

Ofertę na wybrane części zamówienia należy złożyć w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, 

mailem) do dnia 10.09.2019 r. do godz. 15:00 na formularzu (Załącznik 1) 

Fundacja Dialog 

ul. ks. Abramowicza 1  

15-872 Białystok 

Tel.: +48 85 742 40 41 

e- mail: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl 
 

Termin realizacji: 

Planowany termin realizacji zamówienia, w ramach wszystkich pięciu części zamówienia, zostaje 

wyznaczony na okres wrzesień 2019 – grudzień 2020r. Termin realizacji poszczególnych szkoleń 

będzie każdorazowo ustalany z zamawiającym . 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Część I – IV  - siedziba Fundacji DIALOG ul. Ks. Abramowicza 1 Białystok lub inne do ustalenia. 

Część V – do ustalenia 
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Załącznik 1 do Zapytania o cenę nr 4/OD/2019 z dnia 02.09.2019r. - przeprowadzenie szkoleń 

specjalistycznych pracownikom i wolontariuszom instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów szkoleniowych, podręczników itp. uczestnikom 

szkolenia, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” 

Imię i nazwisko lub nazwa  

oferenta 
 

Adres zamieszkania lub siedziby  

Telefon:  

Adres e-mail:  

Osoba do kontaktu:   

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

  W odpowiedzi na zapytanie o cenę nr 4/OD/2019 z dnia 02.09.2019 r. dotyczące 

przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych pracownikom i wolontariuszom instytucji wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej z w/w powiatów i miast, wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów 

szkoleniowych, podręczników itp. uczestnikom szkolenia, w związku z realizacją projektu 

partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze 

ODZYSKAĆ DZIECKO” 

nr RPPD.07.02.01-20-0022/18 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 

7.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Oferuję/my wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami  

i warunkami zawartymi w zapytaniu o cenę  nr 4/OD/2019 z dnia 02.09.2019r. za następującą cenę: 

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych pracownikom i wolontariuszom instytucji 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej z w/w powiatów i miast, wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów 

szkoleniowych, podręczników itp. uczestnikom szkolenia, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Program 

wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 
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Zamówienie zostało podzielone na pięć części:* 

1. Część I zamówienia: szkolenie specjalistyczne pn: „ Praca metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn” 

2 grupy 12 osobowe x 16 godzin. 

2. Cześć II zamówienia : szkolenie specjalistyczne pn. Program Wzmacniania Rodziny 1 grupa 12 osobowa x 

16 h 

3. Część III zamówienia : szkolenie specjalistyczne pn: „Mediacje z nastolatkiem” 1 grupa 12 osobowa x 16 

godzin 

4. Cześć IV zamówienia: szkolenie specjalistyczne pn: „ Trening Zastępowania Agresji” 1 grupa 16 osobowa x 

48h 

5. Część V zamówienia: szkolenie specjalistyczne pretestowe  KORP – 7 osób  

 

Cześć 

zamówi

enia  

Nazwa szkolenia Planowana ilość 

osób do 

przeszkolenia 

Stawka jednostkowa za 1 

osobę (brutto wraz z 

kosztami pracodawcy)  

Wartość zamówienia (brutto wraz z 

kosztami pracodawcy) tj. planowana ilość 

osób x stawka jednostkowa  

I Praca Metodą Ruchu 

Rozwijającego Weroniki 

Scherborn 

24    

II Program Wzmacniania Rodziny 12    

III Mediacje z nastolatkiem 12   

IV Trening zastępowania agresji 12   

V Szkolenie protestowe KORP  7   

SUMA BRUTTO:  

Suma brutto (słownie):  

 

Oferuję wykonania części ……………….. *zamówienia. 

 

* W wykropkowanym miejscu należy wpisać właściwy numer części zamówienia (od 1 do5 ), której dotyczy oferta. 

 

 

 

Ponadto oświadczam, że: 
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1. Oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą. 
2. Powyższe ceny obejmują pełen zakres zamówienia określony z zapytaniu, jak również 

wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 
3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przedmiotem zamówienia, akceptuję wszystkie zapisy 

zapytania o cenę i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.   
4. Oświadczam, że zapewniam:  
 a) należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia.  
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                  

w ofercie dla potrzeby zapytania o cenę w ramach projektu "Odzyskać Dziecko", zgodnie                                  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z kwietnia 2016r.                       
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                        
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).  

6. Posiadam wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

7. Jestem w stanie zapewnić nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji 
potwierdzonych odpowiednim dokumentem ( n. zaświadczeniem, certyfikatem). 

 
 
.............................................................. 
Miejscowość, data 

 
 

.................................................................. 
Czytelny podpis Wykonawcy 

 

 


