
 

 

 

Elbląg, 24.05.2017 r. 
 

ROZEZNANIE CENOWE 

 

Nr postępowania: RC/1/2017/NZT 

Tytuł projektu: Nie zwalniamy tempa – usługi społeczne i integracja  

Realizator projektu: 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Elblągu  i  Fundacja rozwoju innowacji 
społeczno-gospodarczych "Innovatione” 

Zamawiający 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Elblągu z siedzibą przy ul. 1 Maja 1, 
82-300 Elbląg, NIP 5781073260, REGON 280033175, 
nr w KRS 0000218552. 

Opis przedmiotu zamówienia 

Rodzaj usługi: 

Przeprowadzenie 10 szkoleń z zakresu wolontariatu 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu 
o projekt pt. „Nie zwalniamy tempa - usługi społeczne  
i integracja” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020.  

Szczegółowy opis usługi 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór trenera 
do przeprowadzenia 10 szkoleń podstawowych, metodą 
warsztatową z zakresu wolontariatu, w okresie od czerwca 
2017 roku do października 2018 roku (czas trwania 
warsztatów – 6 godzin; liczba uczestników – ok. 10 osób; 
ilość  w poszczególnych latach – 5 szkoleń w 2017 r., 
5 szkoleń w 2018 r.). 
 
Minimalny zakres szkolenia: 

 Podstawy wolontariatu – aspekty prawne, definicje, 
rodzaje; 

 Prawa i obowiązki wolontariusza; 

 Obowiązki organizacji wobec wolontariusza; 

 Wolontariat i jego znaczenie społeczne; 

 Rozwój przez wolontariat; 



 

 

 

 Komunikacja, asertywność oraz praca w zespole; 

 Korzyści wynikające z wolontariatu. 
 

Zajęcia muszą odbywać się zgodnie z przedstawionym 
zamawiającemu w ofercie programem objętym rozeznaniem 
z uwzględnieniem „przerw kawowych” – catering zapewnia 
Zamawiający. 
 

Miejsce wykonania usługi: 
Elbląg 
 

Termin  realizacji/czas trwania    
usługi 

Czerwiec 2017 – Październik 2018 

Czas trwania zamówienia może ulec wydłużeniu wyłącznie 
za zgodą Zamawiającego, w sytuacji wystąpienia 
okoliczności, których przyczyna nie wynika bezpośrednio 
z winy Wykonawcy. 

Warunki udziału 

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności określonej w przedmiocie zamówienia, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania. 

2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie 
w przeprowadzaniu szkoleń nt. wolontariatu. 

3. Wykonawca dysponuje kadrą trenerską/instruktorską 
zdolną do wykonania zamówienia. 

Wymagane 
kwalifikacje/doświadczenie 
podmiotu bezpośrednio 
świadczącego usługę: 

Każdy trener, który będzie realizował szkolenia objęte 
rozeznaniem cenowym musi: 

a) posiadać Dyplom ukończenia studiów wyższych; 
i/lub 
        b) doświadczenie zawodowe odpowiednie do zakresu 
tematycznego prowadzonych szkoleń. 
Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia w składanej 
ofercie: 

 CV trenera wskazanego do realizacji niniejszego 
zamówienia; 

 Wykazu przeprowadzonych przez niego min. 100 h 
szkoleń w ww. zakresie w ciągu 2 lat poprzedzających 
dzień ogłoszenia rozeznania cenowego. 

Zawartość oferty: 

Kompletna oferta musi zawierać: 

 Wypełniony Formularz Oferty wraz z wyceną dostawy 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozeznania 
cenowego;  

 Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest 
podpisana przez inna osobę niż przedstawiciel/e 
prawny/i Wykonawcy; 



 

 

 

 Ramowy program szkolenia z zakresu wolontariatu; 

 Wykazu przeprowadzonych przez trenera min. 100h 
szkoleń ww. zakresie w ciągu 2 lat poprzedzających 
dzień ogłoszenia rozeznania cenowego. 

Sposób sporządzania oferty 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z 
informacjami zawartymi w rozeznaniu I przygotować ofertę 
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego 
wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 niniejszego 
rozeznania. 
3. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do 
wskazania w ofercie łącznej ceny brutto. 

Forma złożenia oferty 

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione  
należy przesłać drogą mailową (skan) na adres: 
iwona.grajkowska@elblag.psouu.org.pl lub złożyć osobiście 
bądź listownie na adres Biura Projektu: 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnoprawnością 
Intelektualną Koło w Elblągu,  ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg 

do dnia 01.06.2017. do godz. 15.00. Liczy się data wpływu 
oferty do Zamawiającego. 

Dodatkowe informacje 

1. Kompletną ofertę podpisaną przez osoby 
upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową 
na adres: iwona.grajkowska@elblag.psouu.org.pl  lub 
złożyć osobiście bądź listownie na adres biura 
projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, ul. 
1 Maja 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem RC/1/2017/NZT) 
do dnia 01.06.2017 do godz. 15.00. Liczy się data 
wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Osoba do kontaktu – Iwona Grajkowska, 
tel. (55) 233 75 93,  

3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana 
stosowna umowa.  
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Załącznik nr 1 do Rozeznania cenowego  

 
Numer postępowania: …………………………………………… 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY  
 

Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta: ................................................................. 

NIP:............................................................................................................... 

REGON........................................................................................................ 

Adres oferenta: ........................................................................................... 

Adres do korespondencji: ........................................................................... 

Nr telefonu: ................................................................................................. 

Adres e-mail: ............................................................................................... 

 

Oferta skierowana do: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Elblągu, ul. 1 Maja 1,  82-300 Elbląg 

 

Nawiązując do rozeznania cenowego z dnia 24.05.2017, nr RC/1/2017/NZT przedstawiam 
ofertę na: przeprowadzenie szkoleń z zakresu wolontariatu finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu 
o projekt  „Nie zwalniamy tempa - usługi społeczne i integracja” realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na lata 2014-2020.  
Przeprowadzenie 10 szkoleń metodą warsztatową – 5 szkoleń w 2017 roku oraz 5 szkoleń 
w 2018 roku.  Czas trwania szkoleń 6 godzin, liczba osób na każdym szkoleniu -  ok. 10.  
 
 
Wycena oferty: 

Łączna cena brutto wnosi: ……………………………………………………………………………………..….. 

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

 

 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 



 

 

 

 W przypadku  wyboru mojej/naszej oferty do realizacji zamówienia potwierdzam termin 

realizacji zamówienia w miesiącach: czerwiec 2017 – październik 2018 r. 

 Oświadczam (-y), że:  

 posiadam (-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

 posiadam (-y) wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (dysponujemy) odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

 znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 

Wykaz załączników do oferty:  

1. .................................................................................................... 

2. .................................................................................................... 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                    Podpis oferenta/pieczątka osób 

           upoważnionych w imieniu Oferenta 

 
 

 

 

 


