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Zapytanie ofertowe 

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. Euro 

 

Przedmiot zamówienia: współprowadzenie grupy wsparcia dla wolontariuszy w programie 

„Starszy Brat – Starsza Siostra” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w 

formie umowy cywilno - prawnej 

 

Termin wykonania usługi: w okresie XI-XII. 2016 r.  

 

Miejsce wykonywania usługi: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 

 

Przewidywana łączna liczba godzin usługi: 4 godzin zegarowych w 2016 r. (2 spotkań x 2 godziny) 

Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby godzin zamówienia. 

 

Do zadań współprowadzącego grupę będzie należało:  

1. Współprowadzenie grupy wsparcia dla wolontariuszy w programie „Starszy Brat – Starsza 

Siostra”  

1. Prowadzenie grupy wsparcia w wyznaczonych terminach.  

2. Organizowanie zajęć o charakterze integracyjnym dla wolontariuszy. 

3. Wykrywanie i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w grupie oraz pomoc 

w rozwiązywaniu pojawiających się trudności w relacjach wolontariusz – dziecko, 

wolontariusz - rodzina 

4. Prowadzenie według potrzeb zajęć edukacyjnych o tematyce: komunikacja 

interpersonalna, asertywność, powstawanie konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, 

radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. 

2. Prowadzenie dokumentacji ze spotkań 

 

Wymagania:  

1. Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne 

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia zapewniające prawidłową realizację zamówienia 

 

 

  w Brzeszczach 
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Oferta powinna zawierać:  

1. Imię i nazwisko 

2. Dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail 

3. Datę sporządzenia oferty 

4. Podpis oferenta 

5. Opis wykształcenia i doświadczenia 

6. Cenę brutto 1 godziny zegarowej 

 

Proponowana cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia. 

 

Kryteria wyboru ofert: 

1. Oferty wybierane będą według poniższych kryteriów: 

1. cena brutto 1 godzinę – waga kryterium – 90 % , 

2. doświadczenie – waga kryterium -10% 

2. Sposób obliczania ceny oferty zamawiający ustalił następująco : 

1. ofercie o najniższej cenie za 1 godzinę przyznana zostanie maksymalna ilość punktów (90), 

pozostałym zaś ofertom przyznana zostanie odpowiednia  

ilość punktów obliczona na podstawie następującego wzoru : 

najniższa cena 

ilość punktów oferty badanej = ----------------------------- x 90 

cena w ofercie badanej 

2. ofertom zawierającym doświadczenie w przedmiocie zamówienia:  

- za zrealizowane 50 godzin zajęć zgodnych z przedmiotem zamówienia zostanie przyznane 5 pkt  

- za każde kolejne 10 godzin zostanie przyznany 1 pkt, jednak nie więcej niż 5 pkt 

 

Suma punktów za doświadczenie nie może przekroczyć 10 punktów. 

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 

wynikającą z oceny kryteriów wymienionych powyżej. 

 

Ośrodek zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty (również w przypadku, kiedy 

najkorzystniejsza oferta przekroczy wartość środków, które zamawiający zamierza przeznaczyć na 

wykonanie zamówienia). 

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (pokój  

nr 4, II piętro) bądź na adres e-mail ops@brzeszcze.pl, do dnia 09.11.2016r. do godz.15.00 
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Załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
1   w celu przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, oświadczenie dotyczy również wyrażenia zgody na opublikowanie danych 

osobowych (imienia, nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby) oferenta wybranego do realizacji 

zamówienia,  na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Ośrodka. 

 

2. Posiadam niezbędne uprawnienia (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania), 

wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia /dysponuję osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia (podkreślić właściwe). 

 

 

 

Data…………………..       Podpis………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U z 2016r. poz.677) 



 
Załącznik nr 2 

 
 

 
………………………..……… 

Podmiot gospodarczy - pieczątka 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam, że…………………………………………………….(nazwa firmy) z 

siedzibą w ……………………………………………(adres siedziby), nie zalega z płatnościami na 

rzecz podmiotów publicznych i prywatnych, a tym samym: 

 nie zalega z opłacaniem podatków do US, 

 nie zalega opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do ZUS, 

 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów. 

 

 

 

 

 

  ……………………………………………………….… 

  (data, pieczątka i podpis) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

 
Odpowiedź na zapytanie ofertowe 

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 

 

Przedmiot zamówienia: trening pedagogiki zabawy dla wolontariuszy w programie „Starszy Brat – 

Starsza Siostra” w 2016 r. 
 

Dane oferenta: ………………………………………………………………………………… 

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

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

Wykształcenie oferenta: ………………………… kierunek: ………………………………. 

Opis doświadczenia związanego z realizacją zadania (z podaniem miejsca i okresu realizacji zadania):  

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

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

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

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

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

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

Usługa Cena netto* tj.: bez podatku od 

towarów i usług - VAT za 1 

godzinę zegarową usługi 

Cena brutto za 1 godzinę 
zegarową usługi 

Współprowadzenie grupy 

wsparcia dla wolontariuszy w 

programie „Starszy Brat – 

Starsza Siostra” 

 

 

 

 

* dotyczy prowadzących działalność gospodarczą, będących płatnikami podatku VAT 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

data i czytelny podpis oferenta 

 


