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Wołów, 31.01.2014 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago z siedzibą w Wołowie zwraca się  
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań dla 
przeprowadzenia coachingu w ramach realizowanego projektu pn. „Świetlice wiejskie 
podstawą inicjatyw obywatelskich”: 

1. Przedmiot zamówienia:  

Przygotowanie i przeprowadzenie coachingu w zakresie: 

a) zindywidualizowanego wsparcie coacha w 10 świetlicach (5 na terenie gminy Wińsko 
i 5 na terenie gminy Wołów), po 10 godzin wsparcia w każdej ze świetlic, w sumie 
100 godzin wsparcia w okresie 10.02.2014 – 15.06.2014r. Efektem spotkań w 
świetlicach będzie stworzenie Lokalnego Programu Rozwoju Świetlicy Wiejskiej dla 
każdej ze świetlic.  

 

Wsparcie coachingowe objęte zapytaniem powinno być przeprowadzone w grupach osób 

związanych z daną świetlicą biorących udział w projekcie, w sposób angażujący 

uczestników. Spotkania odbywają się w miejscowościach objętych projektem w terminach 

uzgodnionych z uczestnikami. Minimalna ilość spotkań na 1 świetlicę wynosi: 3. Przykładowe 

metody pracy: mini wykład, praca w grupach, burza mózgów, symulacje, dyskusja. Podczas 

spotkań należy uwzględnić tematy związane z kwestią równości szans, w tym 

przeciwdziałania stereotypom, oraz zrównoważonego rozwoju.  

Usługa obejmuje oprócz przeprowadzenia spotkań i wypracowania dokumentów końcowych, 

przygotowanie i wcześniejsze (tj. najpóźniej na 3 dni robocze przed datą pierwszego 

spotkania) przekazanie w formie elektronicznej ewentualnych materiałów szkoleniowych 

(prezentacja, ćwiczenia itd.) dla uczestników oraz wstępnego planu całego procesu 

coachingowego (z uwzględnieniem ewentualnych zmian planu pracy w razie konieczności 

dostosowania go do zindywidualizowanych potrzeb grupy).  

2. Wymagania względem zleceniobiorcy 

Osoba coacha musi: 

 posiadać wykształcenie wyższe;  

 posiadać doświadczenie w animacji wiejskich organizacji pozarządowych lub grup 
nieformalnych; 

 posiadać dobrą znajomość problematyki zagadnień będących przedmiotem coachingu; 

 posiadać dobre rozeznanie środowiska lokalnego i jego problemów; 

 przedstawić propozycję procesu coachingowego dla grupy mieszkańców 
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Dla potwierdzenia spełnienia powyższych kryteriów należy złożyć oświadczenie wg wzoru z 
formularza ofertowego. 

Jeśli oferta danego Zleceniobiorcy zostanie wybrana, będzie on zobowiązany do 
dostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów (bądź ich kserokopii) potwierdzających 
spełnienie powyższych wymagań (tj. kserokopie dyplomów, CV, dokumenty potwierdzające 
ukończone szkolenia/kursy itd.) pod rygorem nieważności wyboru oferty.     

3. Kryterium wyboru oferty 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o oferowaną cenę brutto 
100%. Cena dotyczy całości zamówienia i uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy.  

4. Sposób i termin złożenia oferty 

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 07.02.2014, do godz. 13.00: 

a) osobiście w siedzibie stowarzyszenia, adres: ul. Panieńska 4, 56-100 Wołów,  

b) za pomocą przesyłki pocztowej (lub kurierem) na adres jak wyżej, przy czym oferty, które 
wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę, 

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszeniepropago@gmail.com (jako 
podpisany skan) 

Oferta powinna mieć poniższą formę: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiam/y propozycję cenową dla całości 
zamówienia dot. coachingu w ramach realizowanego projektu pn. „Świetlice wiejskie 
podstawą inicjatyw obywatelskich” wg specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym: 
Cena brutto: (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku w zł, wyrażona także słownie) za 1 
godzinę coachingu. 
 
Termin ważności oferty: minimum 1 miesiąc. 

 

Oświadczam/y, że: 

 

 otrzymano wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; 

 przedstawiona cena brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji 
zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, w tym koszty 
dojazdu do miejsc świadczenia przedmiotu zamówienia; 

 posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz pełną 
zdolność do wykonania zamówienia spełniając wszystkie wymagania zawarte w 
zamówieniu;  
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 znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na wykonanie 
zamówienia; 

 
Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony oferenta: 

a) Imię i nazwisko: ………………………………… 

b) Numer telefonu: …………………………………. 

c) Adres e-mail: ……………………………………. 

………………………………… 

      Pieczęć i podpis oferenta 

 

 

6. Postanowienia końcowe 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została 
wybrana.  
Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy.  

Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po wykonaniu usługi zgodnie z terminem 
określonym w umowie. Przewiduje się 14-dniowy termin zapłaty poprawnie wystawionej 
faktury/rachunku – termin liczony od daty otrzymania faktury/rachunku przez 
Zamawiającego. 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Krystyna Laszkiewicz, 
adres email: stowarzyszeniepropago@gmail.com lub telefonicznie: 788 033 324. Zachęcamy 
do kontaktu. 
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