
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Wrocław, dnia 21.02.2019 

 

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, współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze RPDS.09.01.01-02-047/17-00; 

 

na zadanie pn: Organizacja zajęć z zakresu alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

 

Kod CPV: 

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 

 

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 organizacji zajęć z zakresu alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego dla uczestników i uczestniczek projektu MŁODZI ZAWODOWCY,  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zgodnie z poniższym opisem: 

 

1. Celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne poznanie różnych dziedzin sportowych, z udziałem 

trenerów/przedstawicieli klubów sportowych, w tym m.in. omówienie i wdrożenie na zajęciach 

zasad fair-play, prawidłowych postaw kibica sportowego, omówienie zasad bezpieczeństwa i 

porządku na terenie obiektów sportowych, bezpieczne kibicowanie, panowanie nad sportową 

złością. Omówienie i wdrożenie zasad zdrowego, bezpiecznego spędzania czasu wolnego, z 

naciskiem na dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną, w tym podstawowe zasady zdrowego 

odżywiania.  

2. Zajęcia są organizowane dla grup dziewcząt i grup chłopców – młodzieży w wieku 15-18 lat, 

podopiecznych MOS 2 we Wrocławiu. Każda z grup realizuje 24 h zajęć w 3 miesięcznym cyklu. 

3. Termin realizacji zadania: od marca 2019 do czerwca 2021 

• marzec 2019 – maj 2019 – 2 grupy po 24 h zajęć 

• październik 2019 – grudzień 2019 – 2 grupy po 24 h zajęć 

• styczeń 2020 – marzec 2020 – 2 grupy po 24 h zajęć 

• kwiecień 2020 – czerwiec 2020 – 2 grupy po 24 h zajęć 
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• październik 2020 – grudzień 2020 – 2 grupy po 24 h zajęć 

• styczeń 2021 – marzec 2021 – 2 grupy po 24 h zajęć 

• kwiecień 2021 – czerwiec 2021 – 2 grupy po 24 h zajęć 

4. Łącznie 14 grup zajęciowych, 336 h zajęć. 

5. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym 

ramowy program zajęć dla dziewcząt i chłopców oraz grafik zajęć na pierwszy kwartał realizacji. 

6. Wybór dziedzin sportowych prezentowanych na zajęciach ustalany jest z Zamawiającym, biorąc 

pod uwagę następujące założenia: 

- dla grup dziewcząt zajęcia szczególnie w zakresie zajęć ruchowych fitness, rozumianych 

jako styl życia - nie tylko dbałość o sprawność ciała, ale także troska o wszystkie aspekty 

życia człowieka: sposób zachowania, nawyki żywieniowe, aktywność w życiu codziennym, 

unikanie używek, odpowiednie proporcje pomiędzy pracą i wypoczynkiem, odporność na 

sytuacje stresowe, regularność codziennych zajęć i cała gama pochodnych zachowań 

wpływających na poziom zadowolenia z życia i pozytywne postawy społeczne; 

- dla grup chłopców zajęcia szczególnie w zakresie zajęć ruchowych, również na świeżym 

powietrzu, wykorzystujących potencjał psychofizyczny i energię młodych ludzi, z naciskiem 

na przestrzeganie zasad fair-play i panowania nad złością, nie tylko w warunkach 

rywalizacji sportowej, ale także wykorzystywanych w życiu codziennym i kontaktach 

rówieśniczych. Budowanie i utrwalania pozytywnych postaw w grupie/zespole, współpracy i 

kreowania liderów. Zajęcia dające możliwość poprawy sprawności fizycznej, mającej wpływ 

na budowanie pewności siebie i przeciwdziałanie stresowi psychicznemu. 

7. Zamawiający zapewnia część materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć: stroje sportowe 

(koszulki, getry/spodnie sportowe), kije do nordic-walking, klocki piankowe, paski, wałki, maty 

do jogi. Wykonawca zapewnia pozostałe materiały i sprzęt niezbędne do prawidłowej realizacji 

zajęć uzgodnionych z Zamawiającym.   

8. Wykonawca zapewnia sale do prowadzenia zajęć. Zamawiający dysponuje boiskiem sportowym 

i terenem zielonym przy ul. Kieleckiej 51 a we Wrocławiu, które mogą być wykorzystane do 

prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.  

9. Wykonawca zapewnia doprowadzenie każdorazowo grupy z siedziby Zamawiającego na miejsce 

zajęć. 

10. Zamawiający zapewnia opiekę wychowawcy podczas zajęć. 

 

Zajęcia prowadzone są w zgodzie z zasadą niedyskryminacji i równych szans kobiet i mężczyzn, 

szczególnie w następujących dziedzinach: dostęp do zatrudnienia; rozwój kariery; zwalczanie 

stereotypów związanych z płcią na rynku pracy; godzenie życia zawodowego z prywatnym; równy 

podział obowiązków opiekuńczych pomiędzy kobietami a mężczyznami; promowanie równego 

wynagrodzenia za jednakową pracę. 

 

II. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 

Ofertę cenową prosimy złożyć zgodnie z wzorem szacowania wartości zamównienia w 

nieprzekraczalnym terminie do 04.03.2019 osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław (do godz. 15.00) lub za pomocą 
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poczty elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę do tego upoważnioną) 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 rekomenduje się złożyć zgodnie ze 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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FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  
Organizacja zajęć z zakresu alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

Dane wykonawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy   

Adres firmy   

Adres e-mail   

 
W odpowiedzi na zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia na organizację zajęć z zakresu 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w ramach projektu pn.: MŁODZI ZAWODOWCY,  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
 
Kod CPV: 
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 
 
Potwierdzam, iż jestem potencjalnym wykonawcą zamówienia.  
Oferuję wykonanie zamówienia za cenę, zgodnie z poniższym wyliczeniem: 
 

Przedmiot zamówienia 

 
Łączna ilość 
godzin zajęć 

 

Cena netto  za 
1 godzinę 

Cena brutto za 
1 godzinę 

Organizacja zajęć z zakresu 
alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego 

336  
 
 

* 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 MOS nr 

2 oraz na stronie  http://mos2.org.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data i podpis wykonawcy (pieczęć) 


