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Dobromierz, dnia 28.02.2012 r. 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu w związku z realizacją projektu „Razem Aktywni” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
 
 

1. Przeprowadzenie warsztatów pt. styl życia przyjazny środowisku naturalnemu 
dla uczestników Projektu,  

2. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej dla 
uczestników Projektu,  

3. Przeprowadzenie warsztatów dot. zasad bezpieczeństwa dla uczestników 
Projektu. 

4.  Przeprowadzenie zajęć tanecznych i ruchowych dla dorosłych uczestników 
Projektu, 

5. Przeprowadzenie zajęć tanecznych dla nastolatków – uczestników Projektu, 

6. Przeprowadzenie zajęć fitness dla dzieci – uczestników Projektu. 

 

Uczestnikami ww. zajęć będzie 20  uczniów szkoły podstawowej wraz z 20 
rodzicami/opiekunami oraz 14 uczniów gimnazjum wraz z 14 rodzicami /opiekunami  

Każdy podmiot składający ofertę może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie ww. usługi. 

 
Zamawiający: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu  
Ogrodowa 4 
58-170 Dobromierz 

 

Przedmiot zamówienia: 

1. Przeprowadzenie warsztatów pt. styl życia przyjazny środowisku naturalnemu 
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10 godzin warsztatów dla 34 par (zakładamy trzy grupy: 2  grupy po 10 par  uczniów szkół 
podstawowych wraz z rodzicem/opiekunem  i 1 grupa 14 par  uczniów Gimnazjum wraz z 
rodzicem/opiekunem  ). Podział na grupy i godziny: 2 x 3h dla uczniów szkół podstawowych 
z Dobromierza i Roztoki oraz 1 x 4h dla uczniów gimnazjum, łącznie 10 h warsztatów. 

 

Celem warsztatów jest: 

- kształtowanie świadomych postaw w zakresie oszczędności wody, energii, segregacji 
odpadów, żywności i transportu, wypalania nieużytków rolnych oraz 

- kształtowanie świadomych postaw z obszaru równości płci.  

Warsztaty będą przeprowadzone w SP Dobromierz i ZS Roztoka w okresie marzec 2012 r.  

 

2. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej dla 
uczestników Projektu. 

10 godzin warsztatów dla 34 par (zakładamy trzy grupy: 2  grupy po 10 par  uczniów szkół 
podstawowych i 1 grupa 14 par  uczniów Gimnazjum wraz z rodzicem/opiekunem  ). Podział 
na grupy i godziny: 2 x 3h dla uczniów szkół podstawowych z Dobromierza i Roztoki oraz  

1 x 4h dla uczniów gimnazjum, łącznie 10 h warsztatów. 

Warsztaty mają sprawić, aby jak największa liczba osób znała zasady udzielania pierwszej 
pomocy i była zdolna do ich wykorzystania 

Warsztaty będą przeprowadzone w SP Dobromierz i ZS Roztoka w okresie marzec 2012 r.  

 

3. Przeprowadzenie warsztatów dot. zasad bezpieczeństwa dla uczestników Projektu. 

10 godzin warsztatów dla 34 par (zakładamy trzy grupy: 2  grupy po 10 par  uczniów szkół 
podstawowych i 1 grupa 14 par  uczniów Gimnazjum wraz z rodzicem/opiekunem  ). Podział 
na grupy i godziny: 2 x 3h dla uczniów szkół podstawowych z Dobromierza i Roztoki oraz    
1 x 4h dla uczniów gimnazjum, łącznie 10 h warsztatów Warsztaty mają na celu przedstawić 
zasady bezpieczeństwa w miejscach, w których przebywają dzieci: dom szkoła, ulica, basen, 
boisko.  

Warsztaty będą przeprowadzone w SP Dobromierz i ZS Roztoka w okresie marzec 2012 r.  

 

4. Przeprowadzenie zajęć tanecznych i ruchowych dla dorosłych uczestników Projektu, 
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20 godzin warsztatów dla 34 par (zakładamy 2 grupy  po 17 par  uczniów wraz z 
rodzicem/opiekunem). Podział na grupy i godziny: 8 x 2,5h dla uczniów szkół podstawowych 
z Dobromierza i Roztoki.  

Zajęcia mają za zadanie łączyć elementy tańca, ruchu i ćwiczeń gimnastycznych.  

Zajęcia będą przeprowadzone w SP Dobromierz i ZS Roztoka w okresie marzec 2012 r.  

 

5. Przeprowadzenie zajęć tanecznych dla nastolatków – uczestników Projektu, 

20 godzin warsztatów dla 34 par (zakładamy 3 grupy: 2  grupy po 12 par  uczniów szkół 
podstawowych wraz z rodzicem/opiekunem i 1 grupa - 10 par uczniów gimnazjum wraz z 
rodzicem/opiekunem). Podział na grupy i godziny: 4 x 2,5h dla uczniów szkół podstawowych   
i 4 x 2,5h dla uczniów gimnazjum - łącznie 20 h zajęć. 

Zajęcia poprzez taniec mają za zadanie rozwinąć pozytywny stosunek do siebie, swojego ciała  
i umiejętności.  

Zajęcia będą przeprowadzone w SP Dobromierz i ZS Roztoka w okresie marzec 2012 r.  

 

6. Przeprowadzenie zajęć fitness dla dzieci – uczestników Projektu. 

20 godzin warsztatów dla 34 par (zakładamy 2 grupy  po 17 par  uczniów wraz z 
rodzicem/opiekunem). Podział na grupy i godziny: 8 x 2,5h dla uczniów szkół podstawowych 
z Dobromierza i Roztoki.  

 

Zajęcia maja na celu pobudzić dzieci do aktywności, wyzwolić ich emocje i uwrażliwić.  

 

Termin:  
 
Wszystkie warsztaty i trening zostaną przeprowadzone w okresie marzec -kwiecień 2012 r. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów. 
 
Warunkiem udziału ofert w ocenie jest: 
 

• Posiadanie przez wykonawcę doświadczenia trenerskiego, poświadczonego 
odpowiednimi certyfikatami bądź innymi dokumentami lub w  przypadku warsztatów 
z pomocy przedmedycznej i zasad bezpieczeństwa, posiadanie ukończonego kursu 
kwalifikowanej pomocy przedmedycznej 
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• Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia w realizacji usług w ww. zakresach 
tematycznych  

 
Oferta powinna zawierać: 
 
1. Proponowaną cenę brutto za godzinę za przeprowadzenie: 

- warsztatów pt. styl życia przyjazny środowisku naturalnemu,  
- warsztatów z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej,  
- warsztatów dot. zasad bezpieczeństwa dla uczestników Projektu, 
- zajęć tanecznych i ruchowych dla dorosłych, 
- zajęć tanecznych dla nastolatków, 
- zajęć fitness dla dzieci – uczestników Projektu. 

2. Opis doświadczenia zawodowego, wykaz przeprowadzonych szkoleń, ew. referencje. 
3. Program warsztatów. 
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia) lub zatrudnienie – w przypadku 
strażaka.  

 
 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie od 28. 02. 2012 r. do 09. 03.2012 r. do godz. 15.00: 
- osobiście w biurze projektu – Ogrodowa 4, 58-170 Dobromierz 
- przesłać drogą elektroniczną na adres: straz.dobromierz@wp.pl 
- przesłać pocztą (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) 
 

Sposób przygotowania oferty: 

Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Kryterium wyboru oferty: 

40% cena, 
60% doświadczenie, 
 

Pytania o przedmiot zamówienia: 

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: straz.dobromierz@wp.pl 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

            

Zamawiający: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu 

ul. Ogrodowa 4 

58-170 Dobromierz 

 

Oferent: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, składam ofertę na: 

 

1. Przeprowadzenie warsztatów pt. styl życia przyjazny środowisku naturalnemu 
- cena brutto za godzinę: ……………………………………………………………… 
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Słownie: ………………………………………………………………………………. 

Opis doświadczenia, referencje itp.: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej  
3. - cena brutto za godzinę:……………………………………………………………….. 

Słownie:………………………………………………………………………………… 

Opis doświadczenia, referencje itp.: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



 

Projekt nr POKL.09.05.00-02-257/11 

 „Razem Aktywni” 

 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Przeprowadzenie warsztatów dot. zasad bezpieczeństwa  
- cena brutto za godzinę:………………………………………………………………. 

Słownie:………………………………………………………………………………… 

Opis doświadczenia, referencje itp.: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

 

5. Przeprowadzenie zajęć tanecznych i ruchowych dla dorosłych 
- cena brutto za godzinę:………………………………………………………………. 
Słownie:………………………………………………………………………………… 

Opis doświadczenia, referencje itp.: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Przeprowadzenie zajęć tanecznych dla nastolatków 
- cena brutto za godzinę:………………………………………………………………. 
Słownie:………………………………………………………………………………… 

Opis doświadczenia, referencje itp.: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6. Przeprowadzenie zajęć fitness dla dzieci 

- cena brutto za godzinę:………………………………………………………………. 

Słownie:………………………………………………………………………………… 

Opis doświadczenia, referencje itp.: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

2. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz przyjmuję zawarte  
w nim warunki i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 
ofertowym. 

4. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, iż składam niniejszą ofertę w imieniu własnym. 

6. Oświadczam, iż nie byłam/em karany/na za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy 
się przeciwko mi postępowanie karne, skarbowe o zajęcie wierzytelności. 

7. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych. 

8. TAK, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych adresowych na potrzeby opracowania 
niniejszej oferty handlowej oraz ewentualnych przyszłych ofert handlowych 

W załączeniu przekazujemy następujące załączniki: 

1. Program szkolenia 

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie/zatrudnienie 
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………………..……..………..…                              ..……...………………………………… 

            (miejscowość i data)                        (pieczęć firmowa i podpis osób 
upoważnionych) 

 

 


