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Brzeszcze, dn. 23.09.2016 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6 

32 – 620 Brzeszcze 

tel. (32) 21 11 251  

e – mail: ops@brzeszcze.pl 

 

Zapytanie o oszacowanie wartości usługi: 

przeprowadzenia warsztatów arteterapii dla uczestników projektu pt. „Wiem więcej – 

potrafię więcej” realizowanego w formie umowy cywilno – prawnej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o wycenę wykonania usługi 

polegającej na przeprowadzeniu warsztatów arteterapii dla uczestników projektu pt. „Wiem 

więcej – potrafię więcej”. Projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR. 

1.Usługa: przeprowadzenie warsztatów arteterapii będzie obejmowała następujące czynności: 

1.1 realizację zajęć zgodnie z przedstawionymi przez oferenta konspektami zajęć 

zatwierdzonymi przez kierownika projektu, realizujących m.in. cele tj.: wzrost 

zdolności percepcyjno – poznawczych uczestników, socjalizacja uzewnętrznianie 

przeżyć i doznań, usprawnianie możliwości ruchowych, relaksacja pozwalająca na 

odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji, pobudzanie 

wszechstronnego rozwoju, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych., 

stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków 

artystycznych, wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego 

zakresu, rozwijanie sprawności manualnej, podnoszenie poziomu samoakceptacji, 

rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji, poznanie różnego rodzaju 

materiałów do wykorzystania w procesie tworzenia, zrozumienie istoty 

samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie, uaktywnienie i otwarcie się  

na kontakty interpersonalne, przygotowanie do uczestnictwa i odbioru kultury.   

1.2 monitorowanie wskaźników realizacji zadania poprzez przedstawienie na piśmie 

raportu z obserwacji uczestników projektu (z uwzględnieniem wskazania problemów 

uczestnika, rekomendacji zmiany oraz określenia skuteczności zastosowanych 

działań); 

1.3 dokumentowanie uczestnictwa osób w prowadzonych zajęciach (listy obecności, 

dziennik zajęć, zdjęcia). 

 

2.Przewidywana łączna ilość uczestników zrekrutowanych w 2016 r. ustalona na podstawie 

przeprowadzonej indywidualnej diagnozy uczestników projektu.: 13 osób (dorośli) 

 

3. Przewidywana łączna ilość godzin zegarowych warsztatu dla ww. grupy uczestników 

projektu: 36 godzin zegarowych. 
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Maksymalna dzienna liczba godzin arteterapii: 3 godziny zegarowe 

 

4. Miejsce realizacji: pomieszczenia zapewnione przez zamawiającego na terenie gminy 

Brzeszcze. 

 

5. Przewidywany termin realizacji: 2017r. 

6. Forma umowy: cywilno – prawna 

 

7. Wymagania wobec wykonawcy: 

- kwalifikacje: wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy – psycholog, psychoterapeuta, 

arteterapeuta 

- preferowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć zgodnych z przedmiotem 

zamówienia; 

- wykonawca lub osoba przez niego wskazana zapewni ciągłość realizacji usługi 

oraz nie będzie podlegała wymianie na inną osobę w trakcie realizacji zamówienia, 

z wyjątkiem sytuacji losowych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego; 

 

8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie: 

- przebiegu i sposobu prowadzenia warsztatów 

- sporządzania wymaganej dokumentacji 

- uczestnictwa osób w warsztatach 

 

Proponowana cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia (w tym materiały edukacyjne i inne materiały niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia) oraz uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta. 

Możliwość korzystania z zaplecza technicznego zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu z 

kierownikiem projektu. 

 

Zaznaczamy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku w celu 

oszacowania wartości zamówienia. 

Udział w szacowaniu wartości nie dotyczy wykonywania czynności związanych 

z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego formularza z wyceną i przesłanie 

na adres e-mail: ops@brzeszcze.pl lub przedłożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (Sekretariat – pok. nr 4 piętro II) do dnia 30.09.2016 r. 

do godz. 13:00 

Informacje dotyczące w/w zapytania można uzyskać u kierownika projektu pod nr telefonu: 

667 309 211, 32/ 727 19 19 

Pytania można kierować również na adres e-mail komendera@gmail.com 
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Odpowiedź na zapytanie o szacowanie wartości usługi:  

warsztaty arteterapii dla uczestników projektu pt. „Wiem więcej – potrafię więcej”, 

realizowany w formie umowy cywilno - prawnej 

 

Dane teleadresowe szacującego: ……………………………………………………………… 

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

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

Wykształcenie potencjalnego wykonawcy: ……………………………………………………  

Doświadczenie w przedmiocie szacunku: ……………………………………………………… 

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

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

Odpowiadając na zapytanie o szacowanie wartości usługi polegającej na przeprowadzeniu 

warsztatów arteterapii dla uczestników projektu "Wiem więcej – potrafię więcej” 

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś 

Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 

9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR, mając na uwadze 

wymagania oraz opis usługi będącej przedmiotem zapytania, wyceniam: 

Usługa Cena netto* tj.: cena bez 

podatku od towarów i usług 

– VAT, za 1 godzinę 

zegarową usługi 

Cena brutto za 1 godzinę 

zegarową usługi 

Warsztaty arteterapii    

 

 

 

* dotyczy prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku VAT 

 

Data: ………………………………         Podpis szacującego: …………………………… 

 


