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Brzeszcze, dn. 07.09.2016 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6 

32 – 620 Brzeszcze 

tel. (32) 21 11 251  

e – mail: ops@brzeszcze.pl 

 

Zapytanie o oszacowanie wartości usługi 

 

Zapytanie dotyczy: przeprowadzenia socjoterapii grupowej z dziećmi będącymi 

uczestnikami projektu pt. „Wiem więcej – potrafię więcej” w 2016 r. w placówce 

wsparcia dziennego, realizowanej w formie umowy cywilno – prawnej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o wycenę wykonania usługi 

polegającej na socjoterapii grupowej z dziećmi będącymi uczestnikami projektu pt. „Wiem 

więcej – potrafię więcej”. Projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR. 

Przeprowadzenie socjoterapii grupowej będzie obejmowało następujące czynności: 

1. realizację zajęć zgodnie z zatwierdzonymi przez kierownika projektu konspektami 

zajęć mających na celu stwarzanie dzieciom warunków i doświadczeń społecznych 

umożliwiających zajście procesu socjoterapeutycznego, czyli odreagowanie 

emocjonalne oraz zmianę sądów o rzeczywistości i sposobów zachowania;  

2. monitorowanie wskaźników realizacji zadania poprzez przedstawienie na piśmie 

opinii indywidualnych po zakończeniu realizacji zajęć (z uwzględnieniem wskazania 

problemów dziecka, rekomendacji zmiany oraz określenia skuteczności 

zastosowanych działań); 

3. dokumentowanie uczestnictwa osób w prowadzonych zajęciach (dziennik zajęć, 

zdjęcia). 

 

Przewidywana łączna ilość uczestników zrekrutowanych w 2016 r. ustalona na podstawie 

przeprowadzonej w 2016 r. indywidualnej diagnozy uczestników projektu.: ok. 15 dzieci 

 

Przewidywana łączna ilość godzin zegarowych treningu dla ww. grupy uczestników projektu: 

ok. 40 godzin 
 

Maksymalna dzienna liczba godzin socjoterapii: 2 godziny zegarowe 

 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie: 

1. przebiegu i sposobu prowadzenia treningu 

2. sporządzania dokumentacji zajęć 
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3. uczestnictwa osób szkolonych w zajęciach. 

 

Wymagania jakie będzie zawierać zapytanie ofertowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

1. kwalifikacje: wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy - socjoterapeuta  

2. preferowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć zgodnych z przedmiotem 

zamówienia 

3. wykonawca lub osoba przez niego wskazana zapewni ciągłość realizacji usługi 

oraz nie będzie podlegała wymianie na inną osobę w trakcie realizacji zamówienia, 

z wyjątkiem sytuacji losowych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

4. przedstawienie konspektu proponowanych zajęć 
 

Proponowana cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia (w tym materiały edukacyjne i inne materiały niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia) oraz uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta. 

Realizacja przedmiotu szacowania: 

1. przewidywany termin realizacji: lata 2016 – 2018   

2. na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej 

3. realizacja w pomieszczeniach zapewnionych przez zamawiającego na terenie gminy 

Brzeszcze 

4. możliwość korzystania z zaplecza technicznego zamawiającego po uprzednim 

uzgodnieniu z kierownikiem projektu. 

 

Zaznaczamy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku w celu 

oszacowania wartości zamówienia. 

Udział w szacowaniu wartości nie dotyczy wykonywania czynności związanych 

z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego formularza z wyceną i przesłanie 

na adres e-mail: ops@brzeszcze.pl lub przedłożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 (Sekretariat – pok. nr 4 piętro II) do dnia 14.09.2016 r. 

do godz. 15:00 

Informacje dotyczące w/w zapytania można uzyskać u kierownika projektu pod nr telefonu: 

667 309 211 

Pytania można kierować również na adres e-mail ewazaryckanikiel@poczta.onet.pl  
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Odpowiedź na zapytanie o szacowanie wartości usługi:  

trening ekonomiczny dla uczestników projektu pt. „Wiem więcej – potrafię więcej”, 

realizowany w formie umowy cywilno - prawnej 

 

Dane teleadresowe oferenta: …………………………………………………………………… 

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

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

Wykształcenie potencjalnego wykonawcy: ……………………………………………………  

Doświadczenie w przedmiocie szacunku: ……………………………………………………… 

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

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

Odpowiadając na zapytanie o szacowanie wartości usługi polegającej na socjoterapii 

grupowej dla dzieci - uczestników projektu "Wiem więcej – potrafię więcej” realizowanego 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: 

Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna 

integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR, mając na uwadze wymagania oraz opis 

usługi będącej przedmiotem zapytania, wyceniam: 

 

Usługa Cena netto + obowiązująca 

stawka VAT za 1 godzinę 

zegarową usługi 

Cena brutto za 1 godzinę 

zegarową usługi 

Socjoterapia grupowa dla 

dzieci 

 

  

 

 

Data: ………………………………         Podpis oferenta: …………………………………… 
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