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Nr sprawy: PCPR.804.02.2022 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 

na wykonanie usługi związanej z „Przeprowadzeniem superwizji grupowej i 

indywidualnej dla 10 pracowników  zespołu ds. pieczy rodzinnej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz 8 rodziców/opiekunów 

prowadzących rodziny zastępcze” w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, 

Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”  

 
 
 
Zamawiający:  
Powiat Kwidzyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Hallera 5 
82-500 Kwidzyn 
Tel. 55 646 18 00, e-mail: sekretariat@pcprkwidzyn.pl 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
 
„Usługa związana z przeprowadzeniem superwizji grupowej i indywidualnej dla 
10 pracowników  zespołu ds. pieczy rodzinnej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kwidzynie oraz 8 rodziców/opiekunów prowadzących rodziny 
zastępcze w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój 

usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020” 

 

Rodzaj zamówienia:  usługa przeprowadzenia superwizji dla 10 pracowników  
zespołu ds. pieczy rodzinnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
oraz 8 rodziców/opiekunów prowadzących rodziny zastępcze 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu 
zamówienia): 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi superwizji indywidualnej i grupowej 
na rzecz specjalistów pracy z rodziną i koordynatorów pieczy zastępczej Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Superwizja dla pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie jest rzeczą niezwykle istotną, bowiem nieustannie są 
narażeni na frustracje i niedogodności wynikające z problemów rodzin, którymi się 
opiekują. Superwizja to bardzo przydatne narzędzie, sprzyjające rozwiązywaniu 
trudności występujących w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, pomaga 
również w rozwijaniu umiejętności czy w osiąganiu lepszych wyników w pracy: 
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Część 1: Superwizja dla 10 pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej z 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.  
Przewidziano 5 spotkań/1 spotkanie 6h, łącznie 30h (3 h grupowe i 3 h indywidualne) 

superwizji dla pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej w okresie realizacji projektu. 

Superwizja dla pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej ma na celu umiejętne 

poradzenie sobie w sytuacji obarczonej ryzykiem związanym z pracą w czasie 

pandemii. Docelowym efektem ma być wzmocnienie kompetencji zawodowych, 

podniesienie skuteczności działań pracowników, a także doskonalenie metod pracy i 

stosowanie nowych rozwiązań. Regularne superwizje wzmocnią integrację zespołu, 

przyniosą poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w zespole pracowniczym. Superwizja 

obejmować  będzie  spotkania indywidualne i grupowe. 1h – 60 min. zegarowe 

Miejsce przeprowadzenia zajęć: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 

Zamawiający udostępni miejsce nieodpłatnie.  

 
Część 2: Superwizja dla 8 rodziców/opiekunów prowadzących rodziny zastępcze. 
Dla 8 rodziców/opiekunów prowadzących rodziny zastępcze: 

Przewidziano 2 spotkania/1 spotkanie 6h, łącznie 12h superwizji dla 

rodziców/opiekunów prowadzących rodziny zastępcze w okresie realizacji projektu. W 

okresie pandemii opiekunowie zastępczy zostali obarczeni dodatkowymi obciążeniami 

spowodowanymi wprowadzeniem obostrzeń oraz wprowadzeniem lockdownu.  

Wszystkie frustracje (strach o swoje zdrowie, zdrowie najbliższych, niepewność 

spowodowana chwiejnością rynku pracy) znacząco wpływają na zmniejszenie 

efektywności procesu wychowawczego dzieci należących do pieczy zastępczej. 

Celem superwizji dla opiekunów zastępczych jest zapoznanie uczestników z bardziej 

efektywnymi i adekwatnymi do sytuacji metodami wychowawczymi pogłębienie więzi  

z dziećmi oraz polepszenie komunikacji między dzieckiem, a rodzicem zastępczym. 

 1h – 60 min. zegarowe 

Miejsce przeprowadzenia zajęć: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 

Zamawiający udostępni miejsce nieodpłatnie.  

1) Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) rzetelnego sporządzania i prowadzenia na bieżąco dokumentacji z realizacji 
przedmiotu zamówienia i dokumentowania własnej pracy, m.in.: dziennika zajęć, list 
obecności; 

b) wykonania i dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego 
dokumentacji fotograficznej z realizacji wsparcia (drogą e – mailową, płyta CD lub 
inny nośnik dla Zamawiającego zawierająca minimum 5 zdjęć z każdej części 
wsparcia); 

c) zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy uczestnikom. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenia sprzętu, materiałów 
itp.; 
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d) zamieszczenia w miejscu prowadzenia korepetycji oznakowania dot. realizacji 
projektu "Pomorskie dzieciom", 

e) ustalenia z Zamawiającym harmonogramu spotkań superwizyjnych 

2) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu prowadzenie obserwacji przedmiotu 
zamówienia.  

1) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich 
nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia; 

b) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn; w szczególności zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020;  

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Umowy odbywać się będzie w 
zgodzie i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 
2016/679 z dnia 10 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Godziny realizacji wsparcia zostaną uzgodnione z rodzicami/opiekunami w terminie 
min. 3 dni roboczych przed wskazaną datą zajęć. 

W razie potrzeby Zamawiający udostępnia Wykonawcy salę na zajęcia bezpłatnie. 

2. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia – do końca stycznia 2023. 

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 
w siedzibie zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. 
Hallera 5, 82-500 Kwidzyn, tel. 55 646 18 00.                                       
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Renata Majda, Anna 
Świątkowska 
 
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, 

b) posiada wykształcenie  wyższe  magisterskie  w zakresie odpowiadającym 
zamówieniu, tj. psychologia oraz odpowiednie kwalifikacje do wykonania usługi 

c) posiada doświadczenie w prowadzeniu superwizji poparte dokumentami oraz 
referencjami wystawionymi przez podmioty, dla których prowadzona była 
usługa superwizji 

d) zrealizował co najmniej  dwie usługi prowadzenia superwizji dla pracowników  
ops lub tego samego rodzaju wsparcia w okresie ostatnich 4 lat 
poprzedzających termin otwarcia ofert 

e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych 
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5. Zawartość oferty: 
Oferta wykonawcy musi zawierać: 

1) nazwę i adres siedziby Oferenta, 
2) ofertę przedstawioną na wzorze Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) 
3) cenę oferty przedstawioną jako cenę brutto/netto/podatek VAT w zł za 1 

godzinę usługi 
4) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 
5) dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu przez Wykonawcę 

przynajmniej jednej superwizji (referencje, potwierdzenie zrealizowania 
umowy) – kopie poświadczone „Za zgodność z oryginałem” 

6) dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie 
odpowiadającym zamówieniu, tj. psychologii (kopia poświadczona „za 
zgodność z oryginałem”  

 
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, brutto, podatek VAT, 
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i 
nie podlega waloryzacji 
Ocena kryterium zostanie dokonana poprzez przyznanie punktów w następujący 
sposób: 

Cena – wg wzoru: 

                                    C= (Cmin / Cob )x100 

gdzie: 

                                   Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert 

                                   Cbo – cena badanej oferty 

                                    100 - maksymalna liczba punków w tym kryterium 

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował 
kryterium: 
- czy Wykonawca spełnia stawiane wymagania 
 
- jako najkorzystniejsza w danej części zostanie wybrana oferta przedstawiająca 
najniższą cenę brutto za 1 godzinę prowadzenia superwizji.  
 
8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 
- ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „Formularz  

ofertowy”, 

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 07.03.2022 r. do 

godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego – Kwidzyn, ul. Hallera 5, w sekretariacie 

osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na 

adres sekretariat@pcprkwidzyn.pl 

- oferta otrzymana przez Zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona 

wykonawcy bez otwierania, 
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- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu do jej składania, 

- koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Zapytanie ofertowe na 
przeprowadzenie usługi superwizji grupowej i indywidualnej dla 10 
pracowników  zespołu ds. pieczy rodzinnej Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kwidzynie oraz 8 rodziców/opiekunów prowadzących rodziny 
zastępcze” 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.03.2022 r. o godz. 14.10 w siedzibie  

Zamawiającego. 

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt. 4; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i 
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej 
w terminie 7 dni od dnia składania ofert. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
W załączeniu:          
            

1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3. Informacja RODO 

 
 Renata Majda 

Kwidzyn, dnia ………………………...                                                                          
                                    podpis 

Zamawiającego   


