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Białystok, 23.07.2021 r. 

Zamawiający: 

Fundacja Dialog 

ul. ks. Abramowicza 1 ,15 – 872 Białystok 

NIP: 542 27 09 108  Regon: 051992938  

Tel.: 85 742 40 41 

Fax: 85 742 40 42  

e-mail: centrumrr@fundacjadialog.pl 

Osoba do kontaktu: Kamila Zaperty – koordynator projektu  

 

ZAPYTANIE O CENĘ W TRYBIE  ROZEZNANIA RYNKU nr 3/CRR/2021 

Opracowanie merytoryczne oraz metodyczne programu MENTOR  skierowanego dla kandydatów do 

sprawowania pieczy zastępczej  w ramach projektu  

„Centrum Reintegracji Rodziny ” 

 

  Fundacja DIALOG  w celu rozeznania rynku zaprasza osoby zainteresowane do przedstawienia 

oferty cenowej na opracowanie merytoryczne oraz metodyczne programu MENTOR  skierowanego 

dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu: „Centrum Reintegracji 

Rodziny” nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, 

poddziałania 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  

Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne oraz metodyczne programu MENTOR  

skierowanego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej  w ramach projektu: „Centrum 

Reintegracji Rodziny” nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20 w ramach działania 7.2 Rozwój usług 

społecznych, poddziałania 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
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Program MENTOR dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zostanie opracowany przez 

ekspertów i praktyków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 09 

grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (załącznik nr 2 

do rozeznania rynku z dnia 23.07.2021r.).  

Opracowanie eksperckie bloków tematycznych zgodnych z w/w rozporządzeniem powinno zawierać 

min. prezentacje, materiały dla uczestników, materiały dla MRIPS.  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie lub e-mail) do dnia 30.07.2021r. 

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: centrumrr@fundacjadialog.pl 

 

Termin realizacji: 

Planowany termin realizacji zamówienia, w ramach zamówienia, zostaje wyznaczony na okres 

sierpień 2021 r. - październik 2021 r.  
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Załącznik 1 do Zapytania o cenę z dnia 23.07.2021r. - opracowanie merytoryczne oraz metodyczne 

programu MENTOR  skierowanego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej  w ramach 

projektu „Centrum Reintegracji Rodziny ”nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20w ramach działania 7.2 

Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

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 z dnia 23.07.2021 r. opracowania merytorycznego 

oraz metodycznego programu MENTOR  skierowanego dla kandydatów do sprawowania pieczy 

zastępczej  w ramach projektu „Centrum Reintegracji Rodziny ” nr RPPD.07.02.02.-20-0013/20 w 

ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.2.Rozwój usług społecznych w 

ramach BOF 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  z dnia 23.07.2021r. za następującą cenę: 
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Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne oraz metodyczne programu MENTOR  

skierowanego dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej  w ramach projektu: „Centrum 

Reintegracji Rodziny ” nr. RPPD.07.02.02.-20-0013/20 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, 

poddziałania 7.2.2.Rozwój usług społecznych w ramach BOF współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020r. 

 

Oferowana cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(słownie):…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

1.  Przedstawione informacje są zgodne z prawdą. 

2. Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu, jak również wszystkie koszty 

towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

3. Zapoznałem(am) się z przedmiotem zamówienia, akceptuję wszystkie zapisy zapytania o cenę i nie 

wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.   

4. Zapewniam:  

 a) należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeby 

zapytania o cenę w ramach projektu "Centrum Reintegracji Rodziny", 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. 

 

 

 

.............................................................. 

Miejscowość, data 

 

 

.................................................................. Czytelny 

podpis Wykonawcy 
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