Wodzisław Śląski, dnia 26 kwietnia 2017 r.
PCPR 070/10136/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
na prowadzenie zajęć z zakresu Nordic Walking
dla 17 uczestników projektu pn. „Lepsze Jutro”.
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
I. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pilarska Kinga. tel. 32 455 14 30 w. 31, e-mail: projekt.pcpr@wp.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacji ruchowej w
zakresie Nordic Walking dla 17 uczestników/uczestniczek projektu „Lepsze Jutro”, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego; w łącznym wymiarze 16 godzin zegarowych tj. 5
spotkań x 2 grupy x 1,5 godz. oraz spotkania teoretycznego dla wszystkich uczestników w wymiarze
1 godz.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie zajęć rekreacji ruchowej z zakresu Nordic Walking dla 17
uczestników/uczestniczek projektu „Lepsze Jutro” w wymiarze 5 spotkań po 1,5 godziny dla 2 grup
oraz 1 spotkania organizacyjno-teoretycznego w wymiarze 1 godz. Pierwszą godzinę zajęć dla
wszystkich uczestników należy poświęcić na zajęcia teoretyczne, przypomnienie zasad
bezpieczeństwa oraz podział uczestników na 2 grupy. Grupy i program zajęć powinny zostać
dostosowane do umiejętności i sprawności fizycznej uczestników (np. grupa szybsza i wolniejsza,
grupa początkująca i zaawansowana)).
Należy wziąć pod uwagę, że w grupie znajdują się osoby niepełnosprawne, w tym z upośledzeniem
umysłowym, chorobą psychiczną i trudnościami ruchowymi, dlatego konieczne jest dostosowanie
programu zajęć do możliwości tych osób.
3) Wymagania dotyczące instruktora:
Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać wykształcenie wyższe AWF (min. licencjat), mile widziane
kursy typu: instruktor Nordic Walking, instruktor rekreacji ruchowej lub pokrewne z zakresu
rekreacji ruchowej; doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
4) Termin realizacji zamówienia: w okresie od 23.05.2017 r. do 23.06.2017 r.
Preferowana realizacja zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych
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5) Miejsce realizacji zamówienia: teren miasta Wodzisław Śląski z każdorazowym miejscem zbiórki pod
siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
6) Dodatkowe informacje:
1. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osoby prowadzącej zajęcia o fakcie, iż w
zajęciach uczestniczą osoby, których udział jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu „Lepsze Jutro”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX Włączenie
społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania obecności uczestników na zajęciach,
prowadzenia list obecności oraz przygotowania sprawozdania z przeprowadzonych zajęć wraz z
fotorelacją – min. 10 fotografii
3. Wykonawca zobowiązuje się do promowania projektu poprzez oznaczenie wszelkiej
dokumentacji logotypami Projektu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
oraz wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się
o dbanie o bezpieczeństwo uczestników zajęć i prowadzenie ich ze zwróceniem bacznej uwagi
na przepisy ruchu drogowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji zajęć w trakcie ich trwania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników o +/- 3
osoby.
III. Wybór oferty:
Jedyne kryterium wyboru: cena ofertowa = 100% kryterium
W cenie ofertowej winny znajdować się wszystkie składowe mające wpływ na realizację zamówienia.
Ponadto oferowana cenowa winna być ceną brutto (zawierającą należy podatek VAT)
Zamawiający wybierze tą ofertę, która będzie spełniała wszystkie wymogi określone w zapytaniu oraz
której cena będzie najkorzystniejsza.
IV. Forma i termin płatności
1) Zapłata zostanie dokonana przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia poprawnie
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, lecz nie wcześniej niż po odbiorze przedmiotu
umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż warunkiem zapłaty za
usługę jest posiadanie na rachunku bankowym środków finansowych, otrzymanych z Instytucji
Zarządzającej, którą jest Urząd Marszałkowski województwa Śląskiego w Katowicach (w przypadku
zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca nie uzyskuje prawa do odsetek).
2) W związku z centralizacją rozliczania podatku vat faktura powinna zostać wystawiona
w następujący sposób:
Powiat Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
NIP: 647-21-75-218
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
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V. Dane dotyczące złożenia oferty
1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć:
- CV osoby prowadzącej zajęcia wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia oraz podpisanym
oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zamówienia – oświadczenie winno być
podpisane przez osobę prowadzącą zajęcia;
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje w wymaganym zakresie (dyplom,
kursy, itp.) oraz doświadczenie;
- wstępny program, miejsce i harmonogram zajęć.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3) Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30, 44-300 Wodzisław Śląski, w sekretariacie
(pokój nr 11) z dopiskiem „Lepsze Jutro – zajęcia Nordic Walking”
- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, z dopiskiem „Lepsze Jutro –
zajęcia Nordic Walking”
4)
Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2017 roku o godzinie 15.30
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