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WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ 
 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia 

postępowania na realizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych w zakresie profilaktyki 

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach „Młodzieżowej Akademii 

Profilaktyki” realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca 

się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.  

Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR 

w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie 

przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia. 

 

W celu porównania ofert należy uwzględnić następujące elementy: 
 

Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zachowaniom 

ryzykownym (uzależnienia, przemoc) w ramach „Młodzieżowej Akademii Profilaktyki” dla 12 osób - 

dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem pozostającej w rodzinach zastępczych.  

Kod i nazwa według 

Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

Lp. Parametry zajęć Wymagania Zamawiającego 

1. Wykonawca Odpowiedzialny za: 

 przygotowanie szczegółowego programu i harmonogramu zajęć                                  

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 realizację merytoryczną programu,  

 zapewnienie każdemu uczestnikowi materiałów szkoleniowych, tj. skryptu 

autorskiego zawierającego  najważniejsze informacje realizowane podczas 

zajęć, w postaci   wydruku trwałego (kartki trwale złączone metodą 

bindowania). Jeden egzemplarz skryptu otrzyma również Zamawiający dla 

celów dokumentacyjnych. Materiały, o których mowa powyżej uczestnicy 

otrzymają na własność. 

 prowadzenie dokumentacji z zakresu prowadzonych zajęć. 

2. Liczba godzin 18 godz. (6 spotkań po 3 godziny).  
 

Przyjmuje się, że godzina zajęć  liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne 

liczące 45 minut oraz przerwę średnio 15 minut. Długość przerw może być 
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ustalana w sposób elastyczny. 

3. Program zajęć Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie profilaktyki przeciwdziałania 

zachowaniom ryzykownym powinny przyczynić się do podejmowania przez 

dzieci i młodzież trafnych wyborów, samodzielności w podejmowaniu decyzji, 

radzenia sobie z zagrażającymi sytuacjami życia codziennego, kształtowania 

postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Program zajęć powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: 

 ja i grupa 

 rozwój umiejętności interpersonalnych 

 rozwijanie poczucia wartości osobowej 

 asertywność 

 rozwiązywanie problemów 

 profilaktyka uzależnień: 

 zdrowie człowieka a uzależnienia i ich konsekwencje  

 alkohol – zagrożeniem wolności człowieka, czy warunkiem prawdziwej 

wolności 

 dlaczego nikotynizm jest niebezpieczny dla młodego człowieka 

 zaburzenia świadomości jako następstwo „brania” 

 co o narkotykach i narkomanii wiedzieć warto? 

 Cyberuzależnienie 

 jak mówić „nie” 

 profilaktyka przemocy: 

 jak żyć z ludźmi i wśród nich 

 przemoc i jej skutki 

 uczenie zachowań w określonych sytuacjach 

 konflikty i umiejętność radzenia sobie z nimi, nasze emocje i uczucia 

jak radzić sobie ze stresem? porozumienie bez przemocy  

 promowanie zdrowego stylu życia, alternatywne sposoby spędzania 

wolnego czasu.  

4. Harmonogram zajęć 

profilaktyczno-

terapeutycznych 

 zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż od godziny 15°° 

 dwa spotkania w miesiącu po 3 godziny (czas realizacji: 3 miesiące)  

 zajęcia od poniedziałku do piątku. 

5. Termin realizacji wrzesień – listopad 2016 

6. Miejsce realizacji Sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku  

97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41  

7. Forma 

zaangażowania 
umowa zlecenie 

8. Wykładowcy 

(wymagania 

niezbędne) 

 specjalista psychoterapii uzależnień 

 wykształcenie wyższe o kierunku  medycznym, społecznym lub 

humanistycznym,   

 posiadanie zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających posiadanie  

uprawnień pedagogicznych lub trenerskich, 

 posiadanie przynajmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie  
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terapii uzależnień. 

 

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych 

źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może 

przekroczyć 276 godzin miesięcznie. 

 

Miejsce i termin składania ofert:  

 

Oferty należy składać do dnia 10.06.2016 r. do godz. 15.00 na adres:  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku 

97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41 

lub na adres e-mail: biuro@pcpr.radomsko.pl  

 

 

Przedmiot zamówienia 
Cena za 1 godzinę (60 minut) 

NETTO BRUTTO 

Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne 

w zakresie profilaktyki przeciwdziałania 

zachowaniom ryzykownym 

(uzależnienia, przemoc) w ramach 

„Młodzieżowej Akademii Profilaktyki” 

 

 

 

 


