
 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 
działając na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447) ogłasza zapytanie 

ofertowe z zakresu sprawowania kontroli w pieczy zastępczej. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na współudziale w sprawowaniu kontroli                          

nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo – wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Raciborski. 

 

II. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Usługa będzie realizowana w stosunku do rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne 

domy dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych objętych nadzorem                              

przez Powiat Raciborski. 

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, 

psychologii; 

2) posiada ukończone studnia podyplomowe, szkolenia, kursy z zakresu pracy                              

z dziećmi i młodzieżą; 

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa  

albo trzyletni staż pracy z dziećmi lub z rodziną w jednostkach organizacyjnych 

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

3. Termin realizacji zamówienia: 

 od dnia zawarcia stosownej umowy do 31.12.2022 r. 

4. Termin i sposób zapłaty: 

1) Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zakończenia danego miesiąca wystawi                           

na rzecz Zamawiającego fakturę VAT lub rachunek;  

2) Zamawiający dokona płatności w terminie do 14 dni od dnia złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku. 

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA                           

I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania. 

2. W formularzu oferty Oferent podaje cenę wykonania usługi sprawowania kontroli w pieczy 

zastępczej. Określona przez Oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, 

opłaty i inne składniki związane z realizacją jednej wizyty kontrolnej w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej objętej nadzorem                    

przez Powiat Raciborski. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością  

do dwóch miejsc po przecinku. Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę. 

 

 



 

 

3. Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie. Koperta musi być oznaczona nazwą                    

i adresem Oferenta, zaadresowana do zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe                   

w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz oraz opisana: „OFERTA –

 współudział w sprawowaniu kontroli w pieczy zastępczej. NIE OTWIERAĆ PRZED 

DNIEM 27.05.2022 r., godz. 12:30”. 

4. Oferty należy składać w terminie do dnia 27.05.2022 r. do godz. 12:00, w siedzibie 

zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – Biuro Obsługi 

Klienta (parter).  

5. Oferty zostaną otwarte w dniu 27.05.2022 r. o godz. 12:30, w siedzibie zamawiającego: 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – pokój nr 9B (Referat Spraw 

Społecznych).  

6. UWAGA: Oferty, które zostaną złożone po terminie, zamawiający uzna za nieważne. 

7. Ocena formalna spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie                         

na podstawie oświadczeń i informacji podpisanych przez osobę uprawnioną                         

do reprezentowania Oferenta. 

8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Aleksander Kasprzak Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4,  

pokój 9B, tel: 32 45 97 347, fax: 32 45 97 387, e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl.  

9. Za kompletność oferty odpowiada Oferent. 

 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów o dokonanym wyborze. 

 

IV. PRZEDMIOT OCENY 

 

Przedmiotem oceny ofert będzie: 

1) cena wykonania usługi polegającej na współudziale w sprawowaniu kontroli w pieczy 

zastępczej;  

2) spełnienie warunków określonych w rozdz. II ust. 2 niniejszego zapytania. 

 

 

Publikacja niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne  

ze złożeniem zamówienia przez Starostę Raciborskiego i nie stanowi podstawy do roszczenia 

sobie praw ze strony Oferenta do zawarcia umowy. 
 

 

 

WICESTAROSTA 

Marek Kurpis 

 

CZŁONEK ZARZĄDU 
Ewa Lewandowska 

 

             ………………………………... 

 
       (podpisy osób reprezentujących Zamawiającego) 



Załącznik  

do zapytania ofertowego 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

 

 

OFERTA 
 

Składający ofertę: 

 
Nazwa  ................................................................................................................... 
 

  ................................................................................................................... 
 
Siedziba (adres)  ................................................................................................................... 
 
Telefon /faks/e-mail  ................................................................................................................... 
 

 

Zobowiązania i informacje oferenta: 

 

1. Składam niniejszym ofertę i zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia polegający                          

na współudziale w sprawowaniu kontroli w pieczy zastępczej: 

 

 za cenę w wysokości: …………………………… zł 

(cena słownie: ............................................................................................................... 

.......................................................................................................................................) 

2. Oświadczam że: 

- zapoznałam się/zapoznałem się* z postanowieniami zapytania ofertowego i akceptuję 

wszystkie określone w nim warunki realizacji zamówienia, 

- spełniam warunki określone w rozdz. II ust. 2 zapytania ofertowego. 

 

 

 

…………………………………………………….. 
                                  ( podpis Oferenta) 

 

   

 
Załączniki spełnienia warunków rozdz. II ust. 2  
1. ……………………………………………………. 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

4. ……………………………………………………. 

5. ……………………………………………………. 

6. ……………………………………………………. 

7. ……………………………………………………. 

8. ……………………………………………………. 

 
*niepotrzebne skreślić. 

 


