
 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Wrocław, dnia 2019-10-08 

 

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.: Przeprowadzenie zajęć o charakterze 

terapeutycznym z wykorzystaniem gry na bębnach afrykańskich wraz z zapewnieniem 

instrumentów, 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 z 

05.04.2018. 

 

Kod CPV: 80570000-0  

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem 

gry na bębnach afrykańskich wraz z zapewnieniem instrumentów dla uczestniczek projektu 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.09.01.01-02-047/17-00 z 05.04.2018, zgodnie z 

poniższym opisem: 

 

1. Celem zajęć jest nabywanie umiejętności rozładowania napięć i złych emocji poprzez sztukę - muzykę i 

śpiew oraz poznawanie i uwrażliwianie na sztukę pochodzącej spoza własnego kręgu kulturowego.  Zajęcia 

powinny wprowadzić uczestniczki w świat rytmu i muzyki, bazując na tradycyjnej perkusji 

zachodnioafrykańskiej. Zajęcia powinny zawierać co najmniej następujące elementy: 

⎯ poznanie budowy i pochodzenia instrumentów – różnorodnych bębnów afrykańskich; 

⎯ nauka gry na bębnach afrykańskich – opanowanie wydobywania podstawowych dźwięków, 

akompaniamentów, sygnałów, a finalnie całych struktur rytmicznych; 

⎯ nauka podstawowych zwrotów i popularnych piosenek w języku afrykańskim; 

⎯ poznanie kultury zachodnioafrykańskiej, zwyczajów, sposobu rozumienia otaczającego świata, 

znaczenia muzyki w życiu społeczności oraz spojrzenia na otaczający świat;  

⎯ kształcenie umiejętności pracy w grupie, w której każdy uczestnik jest ważną częścią całości, 

odpowiedzialności za powierzone zadanie, uważności, słuchania innych, współpracy, oraz integracji 

w grupie we wspólnym celu; 

⎯ umacnianie  dyscypliny  pracy - odpowiedzialności za powierzone zadanie; uważności i dokładności 

wykonywanych zadań; systematyczności i cierpliwości w oczekiwaniu na efekty własnej pracy  

⎯ rozbudzanie  samodzielności  i  kreatywnego  tworzenia. 

2. Zajęcia są organizowane dla dwóch 12-sto osobowych grup młodzieży, podopiecznych MOS 2 we 

Wrocławiu. Każda z grup realizuje 32 h zajęć w cyklu 8 miesięcznym (tj. średnio 4h/mc, planowany czas 

trwania 1 zajęć to 2 h). Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zajęć o 1 miesiąc dla 

każdego cyklu. 
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3. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do czerwca 2021 z wyłączeniem miesięcy 

wakacyjnych (lipiec, sierpień 2020,2021), w tym: 

⎯ I cykl: październik 2019 – maj 2020 – 1 grupa, 32 h zajęć 

⎯ II cykl: październik 2020 – maj 2021 – 1 grupa, 32 h zajęć 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do MOS nr 2 we Wrocławiu nowych, nieużywanych 

instrumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia zajęć, tj.: 

⎯ bębnów afrykańskich w ilości min. 6 sztuk (o wymiarach: średnica od 28 cm do 33 cm, wysokość 

od 59 cm do 62 cm), wykonanych z drewna, pokrytych odpowiednim materiałem (np. skórą 

kozią), naciągniętych syntetyczną liną, na spodzie z gumowym podbiciem. Zamawiający 

dopuszcza bębny typu djembe, dun dun, kenkeni.    

Po zakończonych zajęciach, instrumenty przechodzą na rzecz Zamawiającego.   

5. Miejsce realizacji zadania: Zamawiający zapewnia sale do prowadzenia zajęć przy ul. Kieleckiej 51 a we 

Wrocławiu. Zamawiający dysponuje również terenem zielonym przy ul. Kieleckiej 51 a we Wrocławiu, które 

mogą być wykorzystane do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Zamawiający dopuszcza inne 

lokalizacje prowadzenia zajęć, o ile będzie to wynikała z przyjętego przez obie strony szczegółowego 

programu zajęć.  

6. Zamawiający zapewnia opiekę wychowawcy podczas zajęć. 

7. 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. 

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

program zajęć dla pierwszego terminu realizacji zadania oraz program zajęć, z uwzględnieniem założeń 

wymienionych w punktach od 1 do 7 powyżej. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW 

oraz  

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą  dysponowanie oraz 

podstawę do dysponowania min. 1 osobą posiadającą min. średnie wykształcenie oraz min. 2 letnie 

doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem 

gry na bębnach afrykańskich. 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien załączyć do oferty Wykaz 

kadry wraz z informacjami na temat osób w nim wskazanych (doświadczenia i wykształcenia niezbędnego 

do wykonywania zamówienia publicznego wraz z  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami). 

 

III. 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. 
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IV. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY: 

1. Ofertę należy złożyć: 

• 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 – załącznik nr 1. Wraz ze złożeniem Propozycji cenowej wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia Wykazu kadry – załącznik nr 2. 

3. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia – 15.10.2019 

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 „Przeprowadzenie zajęć o charakterze 

terapeutycznym z wykorzystaniem gry na bębnach afrykańskich wraz z zapewnieniem 

instrumentów”. 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  2019 r. poz. 

1843) oraz aktualnych 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 

Izabela.Doroszewska@wroclawskaedukacja.pl w godzinach od 8:00 do 14:00.  

 

mailto:Izabela.Doroszewska@wroclawskaedukacja.pl
http://mos2.org.pl/
mailto:Izabela.Doroszewska@wroclawskaedukacja.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

PROPOZYCJA CENOWA NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM Z 

WYKORZYSTANIEM GRY NA BĘBNACH AFRYKAŃSKICH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM INSTRUMENTÓW 

Dane wykonawcy 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy   

Adres   

Telefon   

Adres e-mail   

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym z 

wykorzystaniem gry na bębnach afrykańskich wraz z zapewnieniem instrumentów, w ramach projektu 

pn.: MŁODZI ZAWODOWCY, ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

 

Kod CPV: 80570000-0  

 

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 

 

Przeprowadzenie 

zajęć o charakterze 

terapeutycznym z 

wykorzystaniem gry 

na bębnach 

afrykańskich 

2 

 

 

64 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5=2x3 

 

 

 

 

 

 

 

6=2x4* 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie 

instrumentów 

zgodnie z opisem 

przedmiotu 

zamówienia 

nd nd nd   

Łączna wartość 

zamówienia 
nd nd nd   

 

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.  
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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 

 

 

Załącznik nr 2 

 

WYKAZ  KADRY 

Nazwa zadania: Przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem gry na 

bębnach afrykańskich wraz z zapewnieniem instrumentów pn.: MŁODZI ZAWODOWCY, ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

 

 

Lp. 

Imię i nazwisko 

osoby prowadzącej 

zajęcia  

Doświadczenie 

zawodowe 
Wykształcenie 

Informacja o podstawie dysponowania 

wymienioną osobą przez Wykonawcę 

 

 

  1) dysponuje* 

Wykonawca winien podać podstawę 

dysponowania 

…………………………………….. 

(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 

umowa o dzieło) 

lub 

2) będzie dysponował* 

Wykonawca winien załączyć do wniosku 

oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu 

udostępniającego 

 

 

......................, dnia ......................  

 

............................................................... 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego 
prowadzonym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu 

 

Administratorem danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielnie zamówienia, w formie zaproszenia 

do składania ofert, jest Miejski Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kieleckiej 51a. 

 

Kontakt z nami możliwy jest pod mailem sekretariat.mos@wroclawskaedukacja.pl  

Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor@coreconsulting.pl  

Więcej na www.mos2.org.pl  

mailto:sekretariat.mos@wroclawskaedukacja.pl
mailto:inspektor@coreconsulting.pl
http://www.mos2.org.pl/

