
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Wrocław, dnia 19.02.2019 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający:  

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 (MOS nr 2) 

ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław 

tel./fax. (71) 798-67-45 

 

planuje wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w projekcie pn. MŁODZI 

ZAWODOWCY, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 – 2020, ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Społecznego, 

na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.02.02-02-0002/17-00 

 

na zadanie pn: Świadczenie usługi Indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie 

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym  

 

Kod CPV:  

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego,  

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

 

W związku z powyższym w celu rzetelnego oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca 

się z prośbą do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie zamówienia, zgodnie z opisem.  

 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Indywidualnego poradnictwa i treningów w 

zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach projektu MŁODZI 

ZAWODOWCY,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania.  

 

Usługa obejmuje przeprowadzenie zajęć w obszarze indywidualnego - specjalistycznego 

poradnictwa i treningów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla 56 

uczestników/uczestniczek projektu - podopiecznych MOS nr 2, w wymiarze: 

 

- III 2019 – VI 2019 – 8 osób po 12 h – 96 h 

- IX 2019 – VI 2020 – 24 osoby po 12 h – 288 h 

- IX 2020 – VI 2021 – 24 osoby po 12 h – 288 h 

Łącznie 56 osób, 672 h. 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za: 

 przeprowadzenie diagnozy zachowań ryzykownych dla uczestników/uczestniczek projektu, 

która powinna być przeprowadzona zgodnie z opracowanym samodzielnie 

kwestionariuszem/ankietą, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
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 przygotowanie ramowego programu i harmonogramu zajęć w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 realizację merytoryczną przyjętego programu,  

 zapewnienie każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiałów z zajęć, tj. skryptu autorskiego 

zawierającego  najważniejsze informacje w tematyce zajęć (wydruk trwały, kartki trwale 

złączone). Jeden egzemplarz skryptu dla Zamawiającego. Skrypt uczestnicy otrzymają na 

własność. 

 prowadzenie dokumentacji z zajęć zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego. 

 

Miejsce realizacji usługi: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul.Kielecka 51a we  

Wrocławiu.  

Wzory materiałów winny być odpowiednio oznaczone logotypami i zawierać treści dotyczące źródeł 

finansowania projektu - przekazanymi przez Zamawiającego. Po realizacji zadania Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia raportu okresowego z wykonania zadania, zgodnie ze wzorem 

przekazanym przez Zamawiającego. 

 

II. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 

Ofertę cenową prosimy złożyć zgodnie z Wzorem szacowania wartości zamównienia w 

przeliczeniu na godzinę usługi Indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie 

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym.   

Ofertę cenową prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2019 w sekretariacie MOS  

nr 2, ul. Kielecka 51a (do godz. 15.00), za pomocą poczty elektronicznej na adres  email: 

idoroszewska1204@wroclawskaedukacja.pl lub faxem na nr (71) 798-67-45 (skan ofert podpisanej 

przez osobę do tego upoważnioną). 

 

IV.TERMIN REALIZACJI UMOWY  

od daty podpisania umowy do 30.06.2021 

 

V. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy 

wyłącznie oszacowaniu wartości usługi. 

2. Szacowanie wartości zamówienia powinno być zgodne z Wzorem formularza szacowania 

wartości zamówienia.  

 

VI. KONTAKT 

Informacji udziela Pani Izabela Doroszewska. Pytania prosimy kierować na adres e-mail 

idoroszewska1204@wroclawskaedukacja.pl od w godzinach od 8:00 do 14:00.  
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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA:  

Świadczenie usługi Indywidualnego poradnictwa i treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom 

ryzykownym 

 

Dane wykonawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy   

Adres firmy   

Adres e-mail   

 

W odpowiedzi na zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi Indywidualnego poradnictwa i 

treningów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, w ramach projektu pn.: MŁODZI ZAWODOWCY,  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, 

 

Kod CPV:  

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego,  

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

 

Potwierdzam, iż jestem potencjalnym wykonawcą zamówienia.  

Szacunkową wartość zamówienia przedstawiam zgodnie z poniższym wyliczeniem.  

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia. 

 

 

Przedmiot zamówienia 

Cena netto  za 1 

godzinę świadczenie 

usług* 

Cena brutto za 1 

godzinę świadczenie 

usług* 

1 2 3 

 

Świadczenie usług Indywidualnego 

poradnictwa i treningów w zakresie 

przeciwdziałania zachowaniom 

ryzykownym 

 

 
 

 

*W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalność gospodarczej cena brutto = cenie netto  

i obejmuje zaliczkę na podatek od osób fizycznych, składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotnej, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, 

wypadkowe, chorobowe i Fundusz Pracy) od pracownika i pracodawcy w łącznej wysokości.  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przedstawionych w celu szacowania wartości 

zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000  z póź. zm). 

Administratorem danych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław, tel./fax. (71) 798-67-

45. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych:  m.polak@coreconsulting.pl<mailto:m.polak@coreconsulting.pl lub CORE 

Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w 

sekretariacie ZPO nr 3 oraz na stronie  http://mos2.org.pl. 

  

Data i podpis (pieczęć) wykonawcy 

 


