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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest usługa organizacji 2 spotkań edukacyjnych w formie wykładowej 

z udziałem eksperta dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin w Toruniu. 

 
Spotkanie organizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach 
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, 
Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  Usługa organizacji 2 spotkań edukacyjnych w formie wykładowej z 
udziałem eksperta dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy 
zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci 
na potrzeby projektu ,,Rodzina w Centrum 2’’. 

ODBIORCY SPOTKANIA Rodziny zastępcze, kandydaci do sprawowania pieczy zastępczej, 
władze lokalne, jednostki organizacyjne. 

CZAS TRWANIA SPOTKANIA Czas trwania spotkania wynosi 6 godzin, zgodnie z programem 
spotkania przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu 
podpisania umowy.  

TERMIN SPOTKANIA 2 i 3 kwietnia 2020 r. 

MIEJSCE SPOTKANIA Gmina Zławieś Wielka i Gmina Obrowo 

ILOŚĆ OSÓB 70 osób na 1 spotkanie 

CATERING Zapewnienie wyżywienia uczestnikom spotkania składającego się z 
serwisu kawowego i lunchu.  
Serwis kawowy (dla wszystkich uczestników), obejmuje: 

• kawa czarna z ekspresu dla każdego uczestnika, 

• herbata czarna oraz wrzątek w termosach, 

• woda mineralna gazowana, niegazowana w butelkach  - 
0,3 litra na osobę, 

• soki – dwa rodzaje – po 0,3 l na osobę, 

• cukier, śmietanka do kawy, cytryna dla wszystkich 
uczestników, 

• owoce podane dla wszystkich uczestników, 

• dwa rodzaje ciasta – po dwa kawałki na osobę (1 kawałek 
150 gram) wraz ze stosowną zastawą, z wyłączeniem 
naczyń jednorazowego użytku, 

Lunch (dla wszystkich uczestników): 
-zupa 300 ml każda porcja, 

- mięso lub ryba na ciepło 150 g każda porcja, 

- zestaw surówek ze świeżych warzyw lub/i gotowanych warzyw, 
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- do dania głównego podane zostaną dodatki (ziemniaki lub/i frytki) 

- soki owocowe 0,3 l jedna porcja,  

- woda mineralna 0,3 l jedna porcja. 

Posiłki winny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe 

oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu posiłków  

powinien stosować świeże produkty spożywcze. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia potraw i napojów, 
zgodnie z zaproponowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego 
menu - na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem spotkania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza technicznego  
i obsługi potrzebnej do sprawnego przeprowadzenia usługi 
cateringowej, z uwzględnieniem wszelkich prac porządkowych po 
zakończeniu spotkania. 
Wykonawca zapewni stosowną zastawę z wyłączeniem naczyń  

i sztućców jednorazowego użytku. Posiłki muszą być serwowane na 

terenie obiektu. 

EKSPERCI/PERSONEL SPOTKANIA  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 
1) Eksperta - osobę posiadającą min. 2-letnie praktyczne 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w tematyce rodzicielstwa 
zastępczego. Doświadczenie w diagnozowaniu zaburzeń 
neurorozwojowych u dzieci.  

TEMATYKA SPOTKANIA Więź dziecka z rodziną biologiczną. Dysfunkcje rodziny. Funkcje i cele 
rodzinnych form pieczy zastępczej. Praca z rodziną biologiczną w celu 
umożliwienia powrotu dziecka z pieczy zastępczej. Promowanie 
nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. 
 

METODY DYDAKTYCZNE • wykład,  

• prezentacje 
 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE W ramach organizowanego spotkania Wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika 

ok. 70 szt. na 1 spotkanie)komplet materiałów dydaktycznych, w 

postaci teczki, notatnika, długopisu oraz materiałów zawierających 

szczegółowe informacje przekazane na szkoleniu, trwale oznakowany 

logotypami oraz z informacją o oficjalnej stronie internetowej 

Programu Regionalnego RPO WKP 2014-2020.  

 


