
 

 

 

Elbląg, 24.05.2017 r. 
 

ROZEZNANIE CENOWE 

 

Nr postępowania: RC/2/2017/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”.  

Opis przedmiotu zamówienia 

Rodzaj usługi: 

Wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu:  
„Terapii dziecka z autyzmem w nurcie niedyrektywnym 
(z wykorzystaniem elementów Programu Son-Rise)” 
finansowanego 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.  

Szczegółowy opis 
usługi/zadań: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór trenera do 
przeprowadzenia szkolenia z zakresu: 
„Terapii dziecka z autyzmem w nurcie niedyrektywnym 
(z wykorzystaniem elementów Programu Son-Rise)” 
w ramach cyklu szkoleniowego Szkoła dla Rodziców. 
Przeprowadzenie 10 szkoleń metodą warsztatową, w 2017 
roku- 3 warsztatów, 2018- 5 warsztatów, w 2019 roku - 2 
warsztatów. Czas trwania warsztatów: 10 godzin, liczba 
osób: ok. 10, miejsce szkolenia: Elbląg.  
 
Minimalny zakres szkolenia: 
- Budowanie relacji z osobą z autyzmem, 
- Zabawa jako doskonałe narzędzie pomocne 
w inspirowaniu do rozwoju osoby z autyzmem, 
- Tworzenie konkretnych zabaw realizujących obrane cele, 
a budowanych na podstawie motywacji dziecka. 



 

 

 

Miejsce wykonania usługi: Elbląg 

Okres realizacji usługi: Czerwiec 2017 – Marzec 2019 

Wymagane 
kwalifikacje/doświadczenie 
podmiotu bezpośrednio 
świadczącego usługę: 

1) Wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do Rozeznania rynkowego; 

2) Pełnomocnictwo – w przypdku, gdy oferta jest podpisana 

przez inna osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy; 

3) Dodatkowe dokumenty: 

a) Dyplom ukończenia studiów wyższych; 

b) CV trenera wskazanego do realizacji niniejszego 

zamówienia; 

c) Wykaz zrealizowanych min. 100h szkoleniowych 

w temacie rozeznania rynku, w przeciągu ostatnich 2 lat 

kalendarzowych, 

d) Poświadczenie o braniu czynnego udziału w terapii 

Programu Son-Rise.  

 

Zawartość oferty: 

Kompletna oferta musi zawierać: 

 wypełniony Formularz Oferty, wraz z wyceną dostawy; 

 cv trenera wskazanego do prowadzenia szkoleń; 

 ewentualne pełnomocnictwa; 

 poświadczenie zrealizowanych min. 100h szkoleniowych 
w przeciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych; 

 zaświadczenia o udziale w terapii Programu Son – Rise.  

Forma złożenia oferty 

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/2/2017/NZT) do dnia 01.06.2017 do godz. 
15.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynkowego  

 
Numer postępowania: RC/2/2017/NZT 

 
 
 

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/2/2017/NZT przedstawiam 
ofertę na: przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Terapii dziecka z autyzmem w nurcie 
niedyrektywnym (z wykorzystaniem elementów Programu Son-Rise)”  finansowanego 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, w 2017 roku- 3 warsztatów, 2018- 
5 warsztatów, w 2019 roku - 2 warsztatów. Czas trwania warsztatów: 10 godzin, liczba osób: 
ok. 10 na każdy warsztat.  
 
 
Wycena oferty: 

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

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

 



 

 

 

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

niego zastrzeżeń 

2. W przypadku  wyboru mojej oferty do realizacji zamówienia potwierdzam termin 

realizacji zamówienia w miesiącach: czerwiec 2017 – marzec 2019 r. 

3. 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. .................................................................................................... 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                    Podpis 

oferenta/pieczątka osób 

           upoważnionych w imieniu Oferenta 

 
 

 

 

 


