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     Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

                                        

                                        OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  

REALIZACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ W RAMACH PROJEKTU  

„Psychologiczne aspekty udziału dziecka w procedurach karnych.  

Właściwa realizacja roli kuratora reprezentującego dziecko”   

 

Ja, …………………………….…. (imię i nazwisko) ………………………….… zamieszkała/y  

w………………………… przy ul. …………………………. , tel. ………………………………., 

e-mail ………………………., po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym na realizację usługi 

szkoleniowej w ramach projektu „Psychologiczne aspekty udziału dziecka w procedurach 

karnych. Właściwa realizacja roli kuratora reprezentującego dziecko”   

oświadczam, co następuje: 

1. Oferuję świadczenie usługi w zakresie przedmiotu zamówienia, składającej się z modułów 

tematycznych z zakresu: 

1) podstawy psychologii rozwojowej dziecka (charakterystyka faz rozwojowych); 

2) psychologiczny obraz dziecka doświadczającego krzywdzenia i jego rodziny; 

3) psychologiczne aspekty udziału dziecka w procedurach karnych (przesłuchanie, badania 

sądowe, motywacja dziecka do udziału w czynnościach procesowych, przeciwskazania w zakresie 

udziału dziecka w czynnościach procesowych, przygotowanie dziecka i jego opiekunów  

do udziału w czynnościach procesowych); 

4) relacja kurator reprezentujący dziecko – dziecko; 

5) relacja kurator reprezentujący dziecko - tzw. „rodzic niekrzywdzący”; 

6) metodyka pracy kuratora reprezentującego dziecko - aspekty psychologiczne. 

oraz obejmującej: 

a) przygotowanie i przeprowadzenie wykładu według dodatkowych wytycznych i sugestii 

Zamawiającego;  

b) przygotowanie propozycji realizacji wykładu w formie szczegółowego konspektu wraz  

ze wskazaniem konkretnych metod pracy, w tym z obowiązkowym przygotowaniem  
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i wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (np. PowerPoint) i przekazanie ich nie 

później niż na 5 dni kalendarzowych przed terminem rejestracji wykładu w formie 

audiowizualnej (w załączeniu); 

c) udzielenie, z chwilą wykonania zlecenia, na rzecz Zamawiającego niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z przedmiotu zlecenia wraz 

z zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych na wskazanych polach 

eksploatacji; 

d) zgodę na rejestrację wykładu w formie audiowizualnej oraz wizerunku Wykonawcy; 

e) współpracę w zakresie opracowania wykładu w formie audiowizualnej, w szczególności 

w zakresie jego montażu oraz wyboru istotnych elementów wykładu; 

f) terminową realizacji przedmiotu zamówienie w określonym zakresie usługi;  

g) z zapewnieniem należytej staranności według swojej najlepszej wiedzy fachowej; 

h) wykonanie zlecenia bez udziału podwykonawców. 

 

za łączną kwotę:.....................................zł brutto za usługę. 

(słownie brutto: .....................................................................................................................). 

2. Spełniam/y określone w zamówieniu warunki udziału w postępowaniu, tzn.: 

Kategoria Rozwinięcie - opis, uzasadnienie, 

informacje dodatkowe, przykłady 

A. Wykształcenie  

B. Praca zawodowa w obszarze pomocy 

dzieciom krzywdzony i ich rodzinom 

(min. 3 lata) – z podaniem lat stażu na 

danym stanowisku i podmiotu 

zatrudniającego: 

 

C. Posiadanie wiedzę na temat udziału 

dziecka w procedurach karnych oraz 

instytucji kuratora reprezentującego 

dziecko (proszę opisać): 

 

D. Doświadczenie w tworzeniu scenariuszy 

szkoleń i skryptów/materiałów 

szkoleniowych; (proszę w opisie 

uwzględnić min.: lata doświadczenia, 

grupy docelowe oraz podmioty 

zamawiające usługę): 

 

E. Biegła obsługa komputera/laptop (proszę 

określić znajomość konkretnych 

narzędzi w skali 1-5): 
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Na potwierdzenie ww., załączam: 

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

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

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

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

3. Usługę wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

4. Uzyskałam/em konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania usługi. 

5. Wszystkie strony Oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała Oferta składa się z ......... 

stron. 

6. W przypadku dodatkowych pytań związanych z ofertą, proszę o kontakt: 

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

……………………………………………………….. 

7. Usługę wykonam bez udziału podwykonawców.  

 

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

                                         Data i czytelny podpis osoby składającej ofertę 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy konspekt proponowanego wykładu; 

2. Dokumenty, potwierdzające spełnianie niezbędnych warunków do udziału                                 

w postępowaniu w liczbie …..... sztuk, tj: 

a. ….. 

b. ……. 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych. 


