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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 (2) 

 

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 osoba bez studiów magisterskich z psychologii, lecz z ukończoną pedagogiką, 

socjoterapeuta, trener PTP i psychoterapeuta może być zakwalifikowany do prowadzenia 

warsztatów? 

Odp: Zgodnie z pkt. XII.1 ppkt.3 SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wykonawca musi wykazać, iż 

dysponuje/będzie dysponował następującym potencjałem kadrowym: 

a). co najmniej dwoma osobami posiadającymi wykształcenie wyższe, kierunek psychologia 

– magister psychologii, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zawodzie psychologa, 

które przeprowadziły w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 szkolenia grupowe (warsztaty/ 

treningi) skierowane do osób rodzin wieloproblemowych i /lub osób lub rodzin zastępczych. 



 

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 

W związku z powyższym, Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi zatrudnić 

osobę z wykształceniem magistra psychologa. 

 

Pyt. 2: „Wykonawca musi wykazać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 usług 

szkoleniowych w wymiarze co najmniej 1 dnia szkoleniowego każda 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 1 do niniejszej specyfikacji”. 

Pytający prosi o uszczegółowienie tego zapisu. Czy w to można wliczyć osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym? 

 

Odp: Rodziny wieloproblemowe to rodziny, które ze względu 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 

pomocy społecznej i innych podmiotów i w związku z tym korzystają z pomocy społecznej w 

formie różnych świadczeń pomocowych. 

 

Pyt. 3: Czy treść „wykazać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 usług 

szkoleniowych w wymiarze co najmniej 1 dnia szkoleniowego każda dla co najmniej 10 osób 

każda, skierowanych do osób rodzin wieloproblemowych i / lub osób lub rodzin zastępczych, 

odpowiadających swoja tematyką przynajmniej 3 spośród 5 zadań wskazanych w opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1 do niniejszej specyfikacji” ma być 

rozumiana jako przeprowadzenie min. po jednej usłudze dla przynajmniej 3 spośród 5 zadań 

wskazanych w zał. 1 czy też po 3 usługi dla przynajmniej 3 (łącznie 9 usług – 3x3) spośród 

tych zadań? 

 

Odp: Treść należy rozumieć w sposób następujący: „po jednej usłudze dla przynajmniej 3 

spośród 5 zadań wykazanych w załączniku 1”. 

 

Pyt. 4: Usługi, o których mowa to są tematy warsztatów wymienione kolejno w części III 

opisu przedmiotu zamówienia? Czy jeśli mamy punkt warsztaty psychologiczne, to wystarczy 
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wykazać doświadczenie w przeprowadzeniu ogólnie rozumianych warsztatów 

psychologicznych dla w/w grup czy też musi być identycznie jak np. w pkt. III.4.4, czyli 

trening zastępowania agresji dla rodziców? 

 

Odp: Każdą z wymienionych usług szkoleniowych należy traktować odrębnie, zatem 

warsztaty psychologiczne – trening zastępowania agresji dla rodziców będzie inną usługą 

szkoleniową aniżeli np. warsztat psychologiczny – relaksacja dla rodziców i dzieci. Podane 

przez Zamawiającego uszczegółowienie poszczególnych form szkoleniowych / 

warsztatowych ma istotne znaczenie z punktu widzenia dokonywanej oceny wykazanego 

przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji  tożsamych / podobnych usług. 

 

Pyt. 5. Ilu musi być opiekunów dla dzieci i jakie dokładnie powinni mieć uprawnienia. Czy 

chodzi o uprawnienia wychowawcy/opiekuna kolonijnego? Ilu wykładowców musimy 

zapewnić i jakie powinni mieć kwalifikacje, czy jest wymagane od nich doświadczenie w 

prowadzeniu szkoleń o tematyce zbieżnej z przedmiotem zamówienia? 

 

Odp: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.  

W zakresie uprawnień dotyczących osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 

szkolnym ma zastosowanie „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także zasad jego organizacji nadzorowania z dnia 21.01.1997 roku”. Kwalifikacje 

opiekuna dzieci w wieku szkolnym odpowiadają wymienionym w w/w Rozporządzeniu 

wymogom dot. „wychowawcy”. 

W przypadku dzieci w wieku do lat 3 oraz przedszkolnym opiekunem jest: 

- opiekunka dziecięca,  

- pedagog opiekuńczo – wychowawczy, 

- nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej. 

W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba dzieci pozostających pod opieką 1 opiekuna nie 

może przekraczać 10 osób, natomiast w przypadku dzieci powyżej 10 roku życia 1 opiekun 

nie przekracza 20 osób. 
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Pyt. 6. Niezrozumiały jest zapis: Jednostkowy koszt udziału dziecka i rodzica biologicznego  

i jego dziecka stanowi 50% kosztu jednostkowego udziału rodzica zastępczego. 

Pytający rozumie, że koszt udziału dziecka z rodzicem biologicznym jest o połowę tańszy od 

kosztu rodzica zastępczego. Nie wiadomo jak jest z kosztem udziału dziecka rodzica 

zastępczego. 

 

Odp:100% ceny dotyczy wyłącznie 30 rodziców, będących uczestnikami wszystkich 

proponowanych form szkoleniowych (to bezpośredni adresaci projektu). Natomiast 50% 

dotyczy pozostałych 55 osób, tj. dzieci przysposobionych, dzieci biologicznych, rodziców 

biologicznych.  

 

 

       Dyrektor 

             /-/ 
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