Sąd Rejonowy w Zabrzu
ul. 3 Maja 21 41-800 Zabrze tel. 373 58 00 fax 373 58 09

Zabrze, dnia 25 marca 2022 roku
D-2360-11/22

Wszyscy uczestnicy postępowania
dot.: konkursu ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia
publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych,
do ośrodków kuratorskich – otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach
rejonowych.

Zamawiający informuje, że do ww. konkursu wpłynęły następujące pytania:
Pytanie 1
W jakich dokładnie godzinach funkcjonują ośrodki? Czy są jakieś ograniczenia jeśli chodzi o dni
i godziny możliwe do zrealizowania zajęć (np. przerwy obiadowe, czas na posprzątanie sali itp.)
Odpowiedzi na te pytania są konieczne, aby prowadzący mogli się dostosować z własnym grafikiem
i zrealizować program.
Odpowiedź
Godziny pracy ośrodków kuratorskich to 15.30 – 19:00 od poniedziałku do piątku.
Obligatoryjne elementy harmonogramu: działanie w ramach zadania, planowany termin realizacji,
metoda prowadzenia działania.
W ramach harmonogramu zamawiający proponuje zabezpieczenie godzin na spotkania z rodzicami
(dwa lub trzy) oraz uwzględnienie możliwości rozmów indywidualnych nieletnich z prowadzącym
zajęcia. Zamawiający nie wskazuje ograniczeń do zrealizowania zajęć.

Pytanie 2
Ile dokładnie jest dzieci w każdym z Ośrodków? Czy w Ośrodku nr 2 liczba dzieci faktycznie jest
zbliżona do 30? To o tyle istotne, że wymusza podzielenie dzieci na 2 grupy i ujęcie tego
w harmonogramie. Czy możemy prosić o numer telefonu np. do kierownika ośrodków?
Odpowiedź
W Ośrodku nr 1 – 15 dzieci, natomiast w Ośrodku nr 3 – 30 dzieci.
Osoby do kontaktu:
Pani Małgorzata Gryczka– Kierownika Ośrodka Kuratorskiego nr 1 – 503 931 059
Pani Ewa Rohm – Kierownik Ośrodka kuratorskiego nr 3 – 503 930 569

Pytanie 3
W związku z liczbą grupą nieletnich w ośrodkach, wskazana jest realizacja zajęć przez dwóch
prowadzących

socjoterapeutów.

Czy

możliwe

jest

wystawienie

faktury

na

dwie

osoby?

Czy wypełniając formularz ofertowy możliwe jest wpisanie dwóch osób realizujących program. Każda
osoba prowadzi swoją działalność gospodarczą.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie faktury na dwie osoby.

Pytanie 4
Zaświadczenie o niekaralności będziemy miały wystawione mailem do 10 dni. W związku z tym czy
możliwe jest dosłanie zaświadczenia drogą emailową w późniejszym terminie?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o następującej treści:
1. Oświadczam,

że

nie

byłam/em

karana/y

zakazem

pełnienia

funkcji

związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi.
2. Oświadczam, że nie byłam/em skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Dyrektor Sądu Rejonowego w Zabrzu Anna Sołoducha
Data: 2022.03.25 14:04:56 CET

Rozdzielnik:
- wszyscy uczestnicy postępowania poprzez publikację na stronie internetowej Zamawiającego

