
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2017 

 Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie przy ul. Tucholskiej 39/41 lok.4  nr KRS 

0000228527 (zwane dalej Zamawiającym) w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna 

przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

2020 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na podany niżej przedmiot zamówienia. 

Niniejsze zapytanie ma formę zapytania ofertowego i dotyczy:  

1. Prowadzenia grupy zabawowej 

Zadania dla prowadzącego/cej grupę zabawową: 

 Rzetelne prowadzenie spotkań- otocznie uczestników opieką i wsparciem. 

 Wypełnienie dokumentacji projektowej na wzorach dostarczonych przez koordynatorkę 

projektu.  

 Kontakt z realizatorami projektu w celu zdiagnozowania potrzeb i zainteresowań grupy oraz 

zaproszenie uczestników na spotkania i odbycie pierwszego kontaktu z uczestnikami. 

Przygotowanie ulotek/pisemnych informacji zapraszających uczestników na spotkania i 

rozdanie realizatorom.  

 Bieżący kontakt z koordynatorką projektu, zgłaszanie na bieżąco trudności oraz zmian.  

 Przygotowywanie lokalu na spotkania oraz sprzątanie po spotkaniu; 

 Przygotowywanie tematu i koncepcji spotkania; 

 Przygotowywanie informacji o przebiegu spotkań (w celu umieszczeniu na stronie WWW, na 

profilu fb oraz służących do przygotowania sprawozdań okresowych i końcowego z realizacji 

projektu).    

 

a) Spotkania odbywać się będą w wybranych terminach ustalonych przez Stowarzyszenie Mierz 

Wysoko w dwóch cyklach (Cykl 1: luty- kwiecień 2017; Cykl 2: maj-lipiec 2017) 

b) Do zgłoszenia prosimy dołączyć:  

- CV lub opis doświadczenia instytucji (mile widziane doświadczenie w pracy na terenach objętych 

rewitalizacją) 

- propozycję cenową (na podanym w załączniku nr 1 wzorze).  

 

 

Proszę o przesłanie zwrotnej informacji do dnia 23.02.2017 r. na adres 

paulina@mierzwysoko.org.pl 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/02/2017 

FORMULARZ OFERTOWY 

I. DANE TELEADRESOWE:  

Imię i nazwisko lub nazwa: ………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………..... 

Telefon: ………………………………………………………………………………... 

E-mail: ………………………………………………………………………………… 

 

II.  OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.02.2017 r. oferuję prowadzenie grupy zabawowej w ramach 

projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie:  

1. CENA (prosimy o podanie ceny brutto za jedną godzinę zegarową (60 minut) zawierającą 

pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego tj.: w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w 

przypadku personelu uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny 

do poniesienia przez Zamawiającego. Zamawiający wypłaci Wykonawcy honorarium tylko za 

czas pracy metodycznej z grupą. Czas przygotowania się Wykonawcy, czas dojazdu, przerw 

między zajęciami nie jest kosztem projektowym).  

USŁUGA 

Cena brutto 

za godzinę 

grupy 

(do dwóch 

miejsc po 

przecinku) 

Prowadzenie 

grupy zabawowej 

 

 

Cena brutto za godzinę grupy słownie: ................................................................ 

2. POZOSTAŁE INFORMACJE 

a) Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania, uzyskałam 

informacje niezbędne do przygotowania odpowiedzi na zapytanie.  

b) Informacje zawarte w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.  

c) Do oferty załączam wymagane załączniki potwierdzające moje doświadczenie oraz kwalifikacje.  

 

ZAŁĄCZNIKI:  

1)…………………………….. 

2) ……………………………. 

 

…………………………                                                            ................................................... 

    Data i miejscowość       Podpis Wykonawcy 


