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                       Gliwice, dnia 29 października 2020 r. 

 
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

 

Organizacja treningu budowania poczucia własnej wartości „Odkryj w sobie 

piękno” dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, 

Działania 9.1. Poddziałania 9.1.6. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Powiat Gliwicki prowadzący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach 

ul. Zygmunta Starego 17,  

44 - 100 Gliwice 

telefon: (32) 332 66 16 

fax: (32) 332 66 16 

e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl 

NIP: 631-22-39-300 

REGON: 276302112 

http://www.pcpr-gliwice.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w ramach projektu „Wsparcie na starcie”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w roku 2020 

zamierza przeprowadzić trening dla uczestników projektu, którego opis został określony  

w części III Szacowania.  

Z uwagi na powyższe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zwraca się z uprzejmą 

prośbą o przedstawienie oferty cenowej w formie odpowiedzi na druku stanowiącym załącznik  

do niniejszego szacowania wartości zamówienia.   

III. Opis przedmiotu szacowania 

 

Przedmiotem szacowania jest organizacja treningu budowania własnej wartości „Odkryj  

w sobie piękno” dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie”, współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie 

społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanego przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gliwicach, którego celem jest: budowanie poczucia własnej wartości. 

Trening jest dobrym początkiem, inspiracją do poszukiwań i odkrywania samego siebie, a także 

uświadomienia sobie, że sukces zawodowy zależy od wiary we własne siły. 
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Zakres tematyczny treningu: 

 

Uczestnicy treningu zostaną podzieleni na 3 grupy wiekowe: 

 

Grupa I  -  do 12 roku życia  

Podczas zajęć uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi m.in. na pytania: jak mogę wzmocnić 

wiarę w siebie i swoje możliwości? Jak zwiększyć poczucie własnej wartości przez 

przezwyciężanie nieśmiałości? Czym jest poczucie własnej wartości?  

 

Metody pracy: zajęcia prowadzone online. 

Jako uzupełnienie zajęć z podniesienia własnej samooceny podczas treningu budowania 

własnej wartości „Odkryj w sobie piękno” uczestnicy treningu z grupy I otrzymają Voucher  

na sesję zdjęciową min. 10 zdjęć w formacje 13x15 + płyta CD na terenie Miasta Gliwice. 

 

Grupa II  -  od 13  do 17 roku życia   

Podczas zajęć uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi m.in. na pytania: jak mogę wzmocnić 

wiarę w siebie i swoje możliwości? Jak zwiększyć poczucie własnej wartości przez 

przezwyciężanie nieśmiałości? Czym jest poczucie własnej wartości i jak wpływa na nasze życie 

osobiste? Co o sobie mówię, gdy mówię do innych?  

 

Metody pracy: zajęcia prowadzone online. 

Jako uzupełnienie zajęć z podniesienia własnej samooceny podczas treningu budowania 

własnej wartości „Odkryj w sobie piękno” uczestnicy treningu z grupy II otrzymają Voucher  

na zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie w kwocie 300,00 zł do wykorzystania w salonie fryzjersko-

kosmetycznym na terenie Miasta Gliwice. 

 

Grupa III  – od 18 roku życia   

 

Podczas zajęć uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi m.in. na pytania: jak mogę wzmocnić 

wiarę w siebie i swoje możliwości? Jak zwiększyć poczucie własnej wartości przez 

przezwyciężanie nieśmiałości? Czym jest poczucie własnej wartości i jak wpływa na nasze życie 

osobiste i zawodowe? Co o sobie mówię, gdy mówię do innych? Jak pracodawcy odczytują 

moje poczucie wartości podczas rozmowy kwalifikacyjnej? 

Metody pracy: zajęcia prowadzone online. 

Jako uzupełnienie zajęć z podniesienia własnej samooceny podczas treningu budowania 

własnej wartości „Odkryj w sobie piękno” uczestnicy treningu z grupy III otrzymają Voucher  

na zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie w kwocie 300,00 zł do wykorzystania w salonie fryzjersko-

kosmetycznym na terenie Miasta Gliwice. 

 

 

Po ukończonym treningu wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu treningu.  

 

 

 

1) Termin realizacji:     od dnia podpisania umowy do 06.12.2020r.  

      (weekend) 

2) Wymiar godzinowy treningu:  8  godzin edukacyjnych  

3) Ilość osób w 1 grupie:    max. 20 osób      

4) Łączna ilość grup treningowych:  3 grupy po 8 godzin edukacyjnych 

5) Łączna max. ilość osób :    48 osób  

       

 

Data wykonania zadania musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników. 

Realizacja treningu może odbywać się tylko w sobotę i niedziele. 
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6) Kategorie uczestników treningu: 

Osoby z niepełnosprawnością, osoby pełnosprawne – zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik 

nr 1, dorośli oraz dzieci łącznie 48 osób. 

 

7) Wymagania wobec prowadzących: 

W grupie I (dzieci do 12 roku życia-uczestnicy treningu) wymagany jest 1 trener  

-posiadający minimum wykształcenie licencjackie  na kierunku pedagogika, psychologia, 

praca socjalna 

- posiadający min. 30 h doświadczenia w pracy trenerskiej/szkoleniowej 

 

W grupie II i III wymagany jest co najmniej 1 trener/doradca zawodowy  

- posiadający ukończone studia na kierunku doradztwo zawodowe    

- posiadający min. 30 h doświadczenia w pracy trenerskiej/szkoleniowej 

 

Wykonawca zobligowany jest na czas realizacji treningu zapewnić łącznie minimum 3 osoby 

personelu, niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania. 

 

  

Powyższe wymagania weryfikowane będą na podstawie kopii dokumentów potwierdzających 

spełnienie w/w wymagań. 

  

8) Świadczenia dodatkowe przewidziane w ramach treningu: 

 

A.    Materiały szkoleniowe 

Wykonawca zobligowany jest zapewnić materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników 

treningu (np. podręczniki, płyty CD).  

Materiały powinny być przekazane do uczestników za pomocą firmy kurierskiej najpóźniej  

na 3 dni przed rozpoczęciem treningu. 

 

B.    Vouchery 

Wykonawca zobligowany jest dostarczyć uczestnikom grupy I Vouchery na sesje fotograficzne 

min. 10 zdjęć w formacje 13x15 + płyta CD na terenie Miasta Gliwice ważne do 31.12.2020r., a 

dla grupy II i II na zabiegi fryzjersko-kosmetyczne w kwocie 300,00 zł do wykorzystania w salonie 

na terenie Miasta Gliwice ważne do 31.12.2020r. 

 

C.   Oznaczenie  

           Wykonawca umieści na dokumentacji dotyczącej realizacji treningu i na materiałach 

przekazywanych uczestnikom/uczestniczkom obowiązujące logotypy oraz informacje zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności  

na lata 2014 – 2020. 

 

9. Wymagania wobec Wykonawcy  

Zapewnienie warunków technicznych do realizacji szkolenia online w tym dostępu dla 

uczestnika do programów umożliwiających zrealizowanie celu szkolenia. Stworzenie dla 

uczestnika możliwości wejścia na realizowany kurs online poprzez odrębny login/adres 

internetowy.  

Stworzenie dla Zamawiającego możliwości wejścia na realizowany kurs online poprzez odrębny 

login/adres internetowy w celu możliwości kontroli prawidłowej realizacji kursu. 

Termin realizacji zamówienia:  

od dnia podpisania umowy do  06.12.2020r. 
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Kod CPV: 

80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego  

98320000-2  - usługi fryzjerskie oraz dotyczące pielęgnacji urody 

79961000-8 – usługi fotograficzne 

 

Wykonawca musi spełnić wymagania określone przepisami RODO i innymi przepisami  

krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Wypełniony druk Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do szacowania, należy złożyć w formie   

elektronicznej w terminie do dnia 6 listopada 2020 r. do godz. 12.00 na adres mailowy 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.  

 

2. Oferta przygotowana wg załącznika nr 2 do szacowania musi zawierać: 

- zryczałtowaną cenę netto i brutto za jedną osobę oraz łączną cenę netto  

i brutto za wykonanie zamówienia, uwzględniającą liczbę grup, 

- miejsce realizacji treningu. 

 

V. Informacje dodatkowe 

 

1. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego szacowania: Pani Magdalena 

Kobryń, tel. 32 332 66 55 w  godzinach 7.00 – 13.00. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów wykonania umowy na etapie jej 

podpisania. 

 

VI. Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w dokumentach wymienionych  

w części IV Szacowania Wartości Zamówienia  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, kontakt mailowy pod adresem: 

pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz 

 z wykonywaniem Pani/Pana praw w zakresie ochrony danych osobowych można 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: Pan Rafał Kotysz, adres  

e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO. Dane  

są przetwarzane w celu realizacji procedur wynikających z Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS i Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wydanych 

na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane  

te są konieczne do przeprowadzenia postępowania w celu zrealizowania 

przedmiotowego zamówienia.  

4. Pozyskiwane danych odbywa się poprzez złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

dokumentów wymienionych w części IV Szacowania Wartości zamówienia.  

5. Powyższe dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres wynikający  

z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-fryzjerskie-oraz-dotyczace-pielegnacji-urody-9396
mailto:pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl
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6. Pozyskane dane są jawne, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, za wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

7. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy 

obowiązek udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawnione 

innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. W szczególności podmiotom 

administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, 

zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi 

niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym 

obsługę prawną.  

8. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia 

przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, co należy rozumieć w ten sposób, 

że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (http://bip.pcprgliwice.powiatgliwicki.finn.pl/). 

Załączniki do szacowania: 

 

Załącznik Nr 1 – Charakterystyka grup uczestników treningu wraz z otoczeniem 

Załącznik Nr 2 – Oferta cenowa 

 

 

   Barbara Terlecka-Kubicius  

      

Dyrektor Powiatowego Centrum   

Pomocy Rodzinie w Gliwicach 


