
  Projekt „Rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

       

        Poddębice, dnia 30 września 2019r. 

 
 
 
 

Zapytanie o cenę 

na przedstawienie oferty cenowej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020, której przedmiotem jest usługa organizacji staży zawodowych dla 21 
uczestników projektu „Rozwiń skrzydła”: usamodzielnianych wychowanków i osób 
niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Powiat Poddębicki 
Siedziba: 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 

NIP: 828-135-60-97 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach (płatnik) 

Siedziba: 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28 

REGON: 730976517, NIP: 828-12-50-542 

tel./fax (043) 678 40 40 wew.106 
 

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji staży dla 21 uczestników projektu 

„Rozwiń skrzydła” w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2020r. 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
- przygotowanie umów o organizację stażu między stronami z uwzględnieniem dokumentów 
i wytycznych, w tym „Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk”, zawartych w Regulaminie 
konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020,  numer konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18,  
- poszukiwanie podmiotów zainteresowanych przyjęciem na staż uczestników projektu, 
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji staży, 
- stosowanie logotypów zgodnych z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
- monitoring realizacji umów, 
- sprawozdawczość z realizacji umów na wzorach opracowanych we współpracy 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, 
- współpraca w zakresie prawidłowej realizacji umów z podmiotem przyjmującym na staż, 
opiekunem stażysty, stażystą i PCPR, 
- zobowiązanie podmiotu przyjmującego na staż objęcie stażysty ubezpieczeniem NNW, 
- zobowiązanie i pomoc podmiotom przyjmującym na staż w opracowaniu oceny stażu, 
- zobowiązanie i pomoc stażyście w ocenie programu stażu, 
- przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, 
- zapewnienie prawa dostępu dla organów kontrolnych. 



 
2. Szczegóły zamówienia: 

Projekt „Rozwiń skrzydła” zakłada skierowanie na staż 21 uczestników: 2 osoby z grupy 
Usamodzielnianych wychowanków i 19 osób z grupy osób niepełnosprawnych (umiarkowany 
i znaczny stopień niepełnosprawności). Czas trwania stażu wynosi do 6 miesięcy. 
Uczestnicy będą sukcesywnie kierowani na staż od dnia podpisania umowy. 
Zakres merytoryczny organizacji stażu powierzony zostanie wybranemu podmiotowi 
wyspecjalizowanemu w aktywizacji zawodowej. 
Wymagany jest wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia – odpis 
z właściwego rejestru przedkładany Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. 
Wymagane jest doświadczenie we wdrażaniu działań dofinansowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – Oświadczenie 
o posiadanym doświadczeniu przedkładane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. 
Obsługa techniczna staży pozostaje po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poddębicach (m.in. skierowanie na badania lekarskie oraz opłata za badania, skierowanie 
i opłacenie szkolenia BHP, zgłoszenie do ZUS, naliczenie i wypłata stypendium stażowego, 
rozliczenie i zwrot kosztów dojazdu stażysty, zwrot kosztów wynagrodzenia opiekuna 
stażysty, zakup doposażenie stanowiska pracy stażysty, pokrycie kosztów eksploatacji do 
określonego limitu). 
 
 

III. Termin i program realizacji  zamówienia 

  
Uczestnicy będą kierowani na staż sukcesywnie od dnia podpisania umowy na organizację 
stażu. Zakończenie organizacji staży do 30 czerwca 2020r. 
Dodatkowych informacji udziela Paulina Gortat-Gapińska, koordynator, tel. 513 540 940. 
 
IV.  Terminy składania ofert 

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach ul. Łęczycka 
28, 99- 200 Poddębice w pok. nr 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
pcpr@poddebicki.pl w terminie do dnia 07.10.2019r.  do godz. 12.00. Oferty złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. 
 
V. Kryterium wyboru oferty 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena brutto 
obejmujące całe zamówienie podane w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najtańszą ofertę. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji będzie uchylał się od 
zawarcia umowy Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych 
ofert. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

Koordynator projektu 
                                                                                                                      (-) 

Paulina Gortat-Gapińska  

mailto:pcpr@poddebicki.pl

