
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt systemowy pn.  „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim 
Nr umowy: POKL.07.01.02-30-015/08-00 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, u. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, tel./fax.062/7420-161 

              Pleszew, dn. 29.05.2014r. 

Nr sprawy: IPS.2153.1.1.2014 

 

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. K. Wielkiego 7A 

63 – 300 Pleszew 

        

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na: „Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego   

wyjazdowego treningu kompetencji społecznych, warsztatów psychologicznych oraz terapii 

psychospołecznej rodzinnej dla 85 osób (rodziców i dzieci) w ramach projektu pn. „Razem 

łatwiej” - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. 

 

Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1) 

 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, informuje, że  

w niniejszym postępowaniu wpłynęły do zamawiającego zapytania,  na które udziela się 

następujących odpowiedzi:  

Pyt.1: Czy zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli 

wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie: 

1.       Warsztat kompetencji społecznych dla 20 osób, w tym 10 usamodzielniających się 
wychowanków rodzin zastępczych – 20 godz. zajęć 

2.       Warsztat kompetencji wychowawczych dla 15 rodziców zastępczych – 12 godz. zajęć 

3.       Grupa samopomocowa dla rodziców zastępczych – 24 godz. 

4.       Warsztaty psychospołeczne  w wymiarze 13 godz. i indywidualna terapia 
psychologiczna  w wymiarze 1 godz./os. (łącznie 50 godz.) 

5.       Trening kompetencji i umiejętności wychowawczych  dla rodziców zastępczych – 15 
godz./gr 

6.       Trening kompetencji społecznych dla 21 rodziców – klientów MOPS – 40 godz./gr 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt systemowy pn.  „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim 
Nr umowy: POKL.07.01.02-30-015/08-00 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, u. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, tel./fax.062/7420-161 

7.       Trening kompetencji i umiejętności społecznych z elementami autoprezentacji – 20 
osobowa grupa młodzieży zagrożona wykluczeniem społecznym 

8.       Indywidualna terapia psychologiczna  dla doświadczających przemocy w rodzinie lub 
będących jej świadkami – 8 godz./ os. (łącznie 80 godz.), 10 godzin terapii zorganizowanych 
w formie 5 spotkań 

 

Odp.  Zgodnie z pkt. XII.1 ppkt.2 SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy „Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 lat przed dniem składania ofert w postępowaniu o 

udzielenie niniejszego zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również 

wykonuje) usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej 3 usług szkoleniowych w 

wymiarze co najmniej 1 dnia szkoleniowego każda (gdzie dzień szkoleniowy wynosił co 

najmniej 6 godzin dydaktycznych) dla co najmniej 10 osób każda, skierowanych do osób 

rodzin wieloproblemowych i / lub osób lub rodzin zastępczych, odpowiadających swoją 

tematyką przynajmniej 3 spośród 5 zadań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji”. 

W związku z powyższym  w w/w zapytaniu warunek zostaje spełniony w sytuacji zachowania 

kryterium zrealizowania 3 usług szkoleniowych tożsamych z zadaniami wskazanymi w opisie 

przedmiotu zamówienia. Jednocześnie informujemy, że należy zwrócić uwagę na „przedmiot 

szkolenia” w ramach wykazanych w opisie przedmiotu zamówienia usług szkoleniowych, 

który decyduje o tożsamości tematycznej szkoleń (np. trening kompetencji społecznych 

realizowany przez Wykonawcę jest tożsamy z usługą szkoleniową zawartą w opisie 

przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy obejmuje tematykę komunikacji partnerskiej  albo 

rozwój kompetencji rodzicielskich). 

 

Pyt. 2: Co należy rozumieć pod pojęciem rodzin wieloproblemowych? 

Odp. Rodziny wieloproblemowe to rodziny, które ze wzgl na złożoną sytuację życiową 

(współwystępowanie różnych niekorzystnych zjawisk np. niewydolność wychowawcza, zła 

sytuacja materialna, niezaradność życiowa, wielodzietność lub samotne wychowywanie 

dziecka/dzieci, uzależnienia, przemoc) wymagają wielostronnego oddziaływania służb 
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pomocy społecznej i innych podmiotów i w związku z tym korzystają z pomocy społecznej w 

formie różnych świadczeń pomocowych. 

 

Pyt. 3: Co Zamawiający miał na myśli w przypadku określenia terminów jako 10 dniowe, czy 

chodzi o 10 dób w hotelu / ośrodku, czy też o liczbę dni – których podano 11, a w nawiasie 

zapisano informacje 10 dni. Dlaczego przy terminie wyjazdu Zamawiający podaje datę 

5.08.2013, skoro nie zakłada wyjazdu w terminie od 5 sierpnia 2014? 

Odp. Termin realizacji zadania należy traktować w kategoriach 10 dób w hotelu/noclegu. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie usług w dwóch terminach, do wyboru wykonawcy: 

od 26.07.2014 do 5.08.2014 lub od 9.08.2014 do 19.08.2014 

Wyjazd z Pleszewa – 26.07.2014 lub 9.08.2014 (w Zał. Nr 1 omyłkowo podano termin 

26.07.2014 lub 5.08.2014) 

Powrót do Pleszewa – 5.08.2014 lub 19.08.2014 

 

Pyt. 4: W jakiej ilości osób Zamawiający wymaga zapewniania opieki oraz czy opieka ma 

pozostać w hotelu / ośrodku przez cały czas trwania pobytu, czy też może dochodzić do 

obiektu w ciągu dnia i wieczornych zajęć? 

Odp. Zgodnie z pkt III ppkt 3  SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie do zapewniania opieki 

nad dziećmi na czas realizacji treningów/warsztatów dla rodziców. 

 

Pyt. 5. O ile maksymalnie może zmienić się liczba uczestników – prosimy o informację o 

minimalnej ilości rodziców zastępczych oraz o minimalnej ilości dzieci przysposabianych  i  

rodziców / dzieci biologicznych? 

Odp. Zamawiający szacuje zmiany na poziomie max. 2 osób w odniesieniu do każdej z w/w 

grup (niezależne od Zamawiającego sytuacje typu choroba, trudna sytuacja życiowa, 

zdarzenia losowe). 

 

 

Grażyna Kaczmarek 

        Dyrektor 

           /-/ 

        


