
 
 

Projekt „Wspieramy- Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 

Gliwice, 12.01.2022 r. 

Centrum Pieczy Zastępczej 

i Wspierania Rodziny w Gliwicach 

ul. Sikorskiego 134 

44-103 Gliwice 

Sekretariat III p. 

Tel.: (32) 335-41-37 

e-mail: cpz@cpz.gliwice.eu 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWSL/2022 

Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: 

Usługa społeczna: warsztaty profilaktyki przemocy w rodzinie i przeciwdziałania 

wiktymizacji osób pokrzywdzonych przestępstwem dla członków rodzin biologicznych 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Usługa w zakresie prowadzenia warsztatów profilaktyki przemocy w rodzinie i przeciwdziałania 

wiktymizacji osób pokrzywdzonych przestępstwem dla członków rodzin biologicznych, realizowana 

w ramach projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej 

w Gliwicach.” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT -Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). 

 

Czas realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 29.05.2022 r. 

 

Obowiązki wykonawcy usługi: 

1. Prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie i przeciwdziałania wiktymizacji 

osób pokrzywdzonych przestępstwem dla członków rodzin biologicznych (którzy stosują lub 

stosowali przemoc oraz dla członków ich rodzin), Uczestników ww. projektu w siedzibie CPZiWR. 

2. Udzielenie informacji osobom upoważnionym do monitorowania przebiegu działań 

w projekcie, także w trakcie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. 

3. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z wykonaniem zleconego zadania. 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

1. Wykształcenie w zakresie psychologii lub psychoterapii. 

2. Doświadczenie w pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany wzór druku cenowego stanowiący załącznik nr 1. 

2. CV kandydata/kandydatki. 

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie wykazane w CV. 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w kandydat/kandydatka spełnia 

warunki wskazane przez CPZiWR do aplikowania na wskazane  stanowisko. 

4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych załącznik nr 2. 

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.  
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współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego nie przysługują odwołania.  

Zamawiający odrzuci ofertę, której cena przewyższy zaplanowany budżet projektu dla przedmiotu 

zamówienia.  O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców mailem lub faksem. Niniejsze 

zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej 

propozycji.  

 

Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:  

1) Druk propozycji cenowej (wzór w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego), 

2) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa (wzór w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego). 

 

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:  

Propozycję cenową z wymaganymi dokumentami wymienionymi powyżej należy dostarczyć osobiście 

w kopercie z dopiskiem: „Oferta cenowa – warsztaty profilaktyki przemocy w rodzinie w projekcie 

W-W-R” do siedziby Zamawiającego Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, 

adres pocztowy: ul. Sikorskiego 134 Gliwice, 44-103 – sekretariat III p.  

 

lub drogą elektroniczną w temacie: „Oferta cenowa - warsztaty profilaktyki przemocy w rodzinie 

w projekcie W-W-R” na adres e-mail: cpz@cpz.gliwice.eu, do dnia 21.01.2022 r. 

 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego: Justyna Przybysz-Skrzynecka – 

koordynator projektu nr tel. (32) 335-41-37 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 
Dyrektor 

Centrum Pieczy Zastępczej 

i Wspierania Rodziny w Gliwicach 

 

Julian Jasiński 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/RPOWSL/2022 

 
 

..................................................... 
(miejscowość i data)    

 
.......................................................... 
Imię i nazwisko, adres/ nazwa i adres wykonawcy-pieczęć 

 

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 
w Gliwicach    

ul. Sikorskiego 134 

44-103 Gliwice 

 

 
P R O P O Z Y C J A    C E N O W A     

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: 

 

Usługa społeczna: warsztaty profilaktyki przemocy w rodzinie 
i przeciwdziałania wiktymizacji osób pokrzywdzonych przestępstwem dla członków 

rodzin biologicznych 
 

realizowana w projekcie pn.: „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy 
zastępczej w Gliwicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskich 

Funduszy Społecznych 
 

 
oferujemy przedmiot zapytania za cenę: 

  

Nazwa usługi Cena netto  
Stawka podatku 

VAT Wartość brutto 

1 godzina 
usługi społecznej: 

warsztaty profilaktyki przemocy 
w rodzinie i przeciwdziałania wiktymizacji osób 

pokrzywdzonych przestępstwem 

 

 

   

 
(słownie cena brutto: ………………………………………….. złotych 00/100) na warunkach określonych 
w zapytaniu ofertowym.                  
  
Dodatkowe informacje: ……………………………………………………………………………….. 
 
Załączniki do propozycji cenowej:         

1. …………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………… 
 

.................................................... 
            (podpis)        
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 1/RPOWSL/2022 

 

 

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  o  korzystaniu   

z  pełni praw  publicznych  i  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych 

 

 

 

 

................................................ 
(miejscowość i data) 

................................................... 
             (nazwisko i imię) 

 

.................................................. 
            (adres zamieszkania) 

 

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

 

…….…………………………….. 
                    (numer  PESEL) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: 

1. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

2. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

 

 

 
Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3"  

– (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 

 

 

 

 

........................................................... 
                                                                                                 (czytelny podpis) 

 

 

 


