
 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Wrocław, dnia 2019-03-13 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający - Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której 

działa Wioletta Lewandowska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, z siedzibą ul. Kielecka 51a, 

54-029 Wrocław, 

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Organizacja zajęć z zakresu alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego”, w projekcie 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; 

 

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. 

 

Kod CPV: 

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 

 

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 

 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 

Łącznie 14 grup zajęciowych, 336 h zajęć. 

4. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym ramowy 

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

5. 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, 
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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. 

6. 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.   

7. Wykonawca zapewnia sale do prowadzenia zajęć.  

8. 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. 

11. Wykonawca zapewnia udział w zajęciach trenerów/przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych, zgodnie z 

programem zajęć przygotowanym przez Wykonawcę, zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zapewnia, że odpowiednie zajęcia prowadzone są przez osoby z uprawnieniami i 

doświadczeniem w prowadzeniu grupowych zajęć sportowych lub rekreacyjnych, w tym doświadczeniem 

pracy z młodzieżą, z ukończonym szkoleniem z zakresu zdrowego trybu życia, w tym zdrowego odżywiania. 

 

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. 

 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do grudnia 2018 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych 

(lipiec, sierpień 2019,2020). 

 

Miejsce realizacji zadania: w siedzibie Wykonawcy lub w siedzibie Zleceniodawcy – w zależności od wymogów 

wybranego rodzaju zajęć, np. sala treningowa lub boisko sportowe. 

 

II. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH WRAZ Z OPISEM 

PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

 

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów, oferty będą podlegały ocenie 

zgodnie z następującymi kryteriami: 

1.  Cena 100% - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę. 

Nie przewiduje się przyznawania dodatkowych wag punktowych. 

 

III. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 

1. Ofertę należy złożyć: 
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 osobiście w siedzibie Zamawiającego Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, ul. 

Kielecka 51a, 54-029 Wrocław, tel./fax. (71) 798-67-45 

 lub pocztą/kurierem pod w/w adres 

 lub na adres e-mail: Izabela.Doroszewska@wroclawskaedukacja.pl lub faxem na nr (71) 798-

67-45 - skan podpisanej oferty 

2. Zaleca się złożenie Propozycji cenowej zgodnie z wzorem Propozycji cenowej załączonej do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

3. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 21.03.2019 

4. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego powinny znajdować się w zamkniętej i nieprzezroczystej 

kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem „Świadczenie usługi organizacji zajęć z 

zakresu alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczestników i uczestniczek projektu 

MŁODZI ZAWODOWCY”. Poza powyższymi oznaczeniami koperta zewnętrzna powinna posiadać nazwę i 

adres Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie 

ofert. 

 

IV.TERMIN REALIZACJI UMOWY  

od daty podpisania umowy do 30.06.2021 

 

V. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP. Zamówienie jest realizowane 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.) i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020.  

2. Podstawowe zasady postępowania: postępowanie realizowane jest w sposób transparentny, z 

zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Rozeznanie realizowane jest w 

celu wybrania najkorzystniejszej oferty.  

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej wyborem i zawarciem umowy.  

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

5. Informacja o dokonanym wyborze zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego 

http://mos2.org.pl/  

6. Dokumenty złożone przez Wykonawców w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, nie będą odsyłane. 

 

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.  

 

mailto:Izabela.Doroszewska@wroclawskaedukacja.pl
http://mos2.org.pl/
mailto:idoroszewska1204@wroclawskaedukacja.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
PROPOZYCJA CENOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ORGANIZACJI ZAJĘĆ Z ZAKRESU 

ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 
 

Dane wykonawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy   

Adres   

Telefon   

Adres e-mail   

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi organizacji zajęć z zakresu alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, w ramach projektu pn.: MŁODZI ZAWODOWCY, ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
 
Kod CPV: 
92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 
 
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 

Suma netto 

zamówienia 

Suma brutto 

zamówienia 

1 2 3 4 5=2x3 6=2x4* 

świadczenie usługi 
organizacji zajęć z 
zakresu 
alternatywnych 
form spędzania 
czasu wolnego 

336  
 
 

 
 
 

 

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia 
 
UWAGA: W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej: Określona stawka godzinowa brutto 
winna uwzględniać wszelkie koszty pracy, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne leżące po stronie 
pracodawcy i pracownika - o ile oferta jest składana przez osobę bezrobotną, emeryta lub zatrudnioną, która do 
tej pory lub w trakcie trwania stosunku zatrudnienia nie osiągnęła przychodu wynoszącego wartość 
minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę w 2019 r. - zaproponowana stawka brutto zostanie 
pomniejszona o  koszty zatrudnienia Wykonawcy leżące po stronie Zamawiającego.  
 
OŚWIADCZAMY (Wykonawca lub/i osoby wskazane przez Wykonawcę, Podwykonawcy oraz dalsi 
podwykonawcy), że nie figurujemy w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym 
prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. 
 

 
 
 
......................, dnia ......................  
 
 
 
............................................................... 
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 jest Dyrektor, adres: 

ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław, nr kontaktowy 71-798-67-45, w godzinach pracy Zamawiającego tj. 

pomiędzy 7.30 – 15.30  od poniedziałku do piątku. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, 

dostępny jest pod adresem email: inspektor@coreconsulting.pl   

3. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego znak. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych; 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Państwu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

                                                      
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

mailto:inspektor@coreconsulting.pl

