
 

 

 

MOPS.26.6.2022 

Łomża, dnia 16.03.2022r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

130.000 zł netto 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B zaprasza do złożenia oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającej 130 000 zł netto.    

I. Przedmiot zamówienia: 

Usługa polegającą na realizacji dwóch edycji programu korekcyjno – edukacyjny dla 

sprawców przemocy w rodzinie 

II. Termin wykonania zamówienia:  kwiecień- grudzień 2022 r.,  

III. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który 

zaoferuje najniższą cenę. 

IV. Ofertę należy przekazać  listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem  

ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, jak również można przekazać drogą elektroniczną, na adres: 

poczta@mopslomza.pl  do dnia 25 marca 2022 r. do godziny 10.00  wpisując w temacie 

wiadomości - ,, Usługa polegającą na realizacji dwóch edycji programu korekcyjno – 

edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.  

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy- wg załączonego wzoru, 

- oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą 

nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego firmy.  

VI. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25.03.2022 roku o godzinie 10.20 pokoju nr 201. 

VII. Informacji w zakresie zamówienia udziela: Małgorzata Kułaga Kierownik Działu Pracy 

Środowiskowej. 

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy 

złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny. 

IX. Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie  BIP 

zamawiającego i przekazana na adres mailowy Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym.  
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z udzieleniem zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, ul. 

Dworna 23B, 18-400 Łomża 

▪ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  wwieczorek@mopslomza.pl 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w trakcie zamówienia  
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją kancelaryjną MOPS. 
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;   
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
▪ posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do ich 

sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 1.. 

2. Formularz oferty – Załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie oferenta - Załącznik Nr 3. 

 

                                                                         
……………………...............………. 

                                                                                                          (podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Potrzeby wskazujące na realizację programu związane są z: 

-skalą zjawiska przemocy w rodzinie (rosnąca ilość wszczynanych procedur Niebieskie Karty), 

-niezbędnym systemowym oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc w rodzinie, zwłaszcza       

w godzinach popołudniowych w zakresie prowadzenia działań profilaktyczno- edukacyjnych, 

których celem jest przede wszystkim uświadomienie form przemocy, konsekwencji prawnych 

wynikających z jej stosowania oraz w szczególności motywowanie do nabywania umiejętności 

postawy asertywnej oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów (z uwagi na podejmowanie 

pracy przez ww. osoby w ciągu dnia); 

-konieczność zorganizowania i wzmocnienia działań adresowanych do osób stosujących przemoc    

w rodzinie. 

I. Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest realizowany        

w oparciu o: 

-ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. p przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2021r., poz. 

1249); 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu 

podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz 

kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259), 

- Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022.  

- wytyczne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dot. realizacji programów 

oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie obowiązujące na 

terenie województwa podlaskiego w 2022 r. 

II. Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne 

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.  

w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych 

kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, 

poz. 259), oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby, 

które: 

- ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika 

specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku 

uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; 

- posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z 

osobami stosującymi przemoc w rodzinie; 

- mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Wymiar godzin ukończonych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

również szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, musi jednoznacznie 

wynikać z zaświadczeń/ certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadane 

kwalifikacje.  

 

III. Założenia organizacyjne 



 

 

Rekrutację do programu prowadzi się m.in. w oparciu o: 

- działania informacyjne o programie (rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z 

programu, jego istocie, miejscu i sposobie realizacji itp. – ogłoszenia na stronach internetowych, 

broszury, ulotki, kampanie społeczne …), 

- współpracę z instytucjami, m.in. zakładami karnymi, aresztami śledczymi, sądami, prokuraturą, 

Policją, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej 

Oddziaływania korekcyjno- edukacyjne powinny być realizowane poza miejscem udzielania pomocy       

i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.  

Liczba godzin programu musi wynikać z konkretnej metody, którą wybrano do przeprowadzenia 

oddziaływań, należy jednoznacznie wskazać czy program jest realizowany w wymiarze godzin 

zegarowych czy dydaktycznych. Zajęcia powinny być prowadzone w formie spotkań 

indywidualnych i grupowych. Zajęcia grupowe powinny być prowadzone w małych grupach, tj. od 

10-15 osób, a przerwy między nimi nie powinny być dłuższe niż 2 tygodnie. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu i sposób spełniania tych warunków:  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika 

specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku 

uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacj;. 

2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z 

osobami stosującymi przemoc w rodzinie; 

3) mają udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 

Informacje dodatkowe:  

Wykonawca załącza do oferty:  

- założenia do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 

uwzględniający m.in. zakres tematyczny i wstępny harmonogram zajęć.  

- program powinien być realizowany przez 2 osoby. 

 

Kryteria oceny ofert:  

1) zamawiający w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu,  

2) oferta pozostająca w sprzeczności z wymaganiami przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym, w 

szczególności niekompletna lub zawierająca inne rozpoznane wady, zostaje odrzucona bez jej 

rozpatrywania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty.  

3) Na załączonym formularzu oferty cenowej, należy przedstawić cenę brutto za 1h zajęć 

grupowych. 

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich słownie i cyfrowo – z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

W przypadku osób fizycznych niezatrudnionych na etacie i nieosiągających min. najniższego 

wynagrodzenia, kwotę należy powiększyć o składki społeczne. 

 

 Sposób przygotowania oferty:  

1) ofertę należy sporządzić na formularzu OFERTY (załącznik Nr 2 do „Zapytania ofertowego”), w 

formie pisemnej, w języku polskim,  



 

 

2) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę,  

3) do oferty powinny być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie IV Opisu 

przedmiotu zamówienia.  

 

  

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana po dokonaniu wyboru na 

stronie internetowej Zamawiającego.  

Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z 

Oferentem lub unieważnienia postępowania.  

 

Zawarcie umowy:  

Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa w ciągu 30 dni od dnia 

wyboru oferty. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym 

przedstawia ostateczny program i harmonogram jego realizacji.  

 

 

Dyrektor MOPS w Łomży 

      

        mgr inż. Wiesław Jagielak 



 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
 

Pieczęć lub dane oferenta 
 ___________________________  

         (miejscowość, data)  
 

 

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

        w Łomży 

 

OFERTA  

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, 

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:  

 

netto................................zł , (słownie: .....................................................................),  

podatek Vat ..................%, tj................................zł, (słownie:...................................),  

brutto:.............................zł,(słownie:.........................................................................).  

 

2. Termin realizacji ..................................................r.  

3. Oświadczam(my), że spełniam (my) warunki podane w zaproszeniu do złożenia ofert . 

4. Oświadczam(my), że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy 

akceptuję(my) i zobowiązuję (my) się w przypadku przyjęcia oferty do zawarcia umowy na w/w 

warunkach*.( jeśli przygotowany był projekt umowy).  

5. Załącznikami do oferty są:  

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

………………………………………………………….  

* niepotrzebne skreślić./jeśli dotyczy  

 

 

…………………………………….  

(data i podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

 

Oświadczenie oferenta  

o realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie  

 

Lp Nazwa programu lub rodzaj 

pracy ze sprawcami przemocy 

czy odbiorcy programu  

Termin realizacji 

ewentualnie 

liczba godzin 

programu  

Zamawiający realizację 

programu  

(nazwa Zamawiającego, 

adres, telefon)  

Uwagi  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


