Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Rawa Mazowiecka, dnia 09 listopada 2017r.

Zapytanie ofertowe
Na usługę indywidualnego wsparcia animatorów rodzinnych w
ramach projektu „RAWA – rozwój ,animacja, wiedza, aktywizacja”
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.
zm.) - zwanej ustawą pzp, realizując zasadę rozeznania rynku na zamówienia o wartości
poniżej 50 tyś. PLN, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na następujący przedmiot
zamówienia :
Usługa indywidualnego wsparcia animatorów rodzinnych w miejscu zamieszkania
dzieci/młodzieży, w ramach projektu „RAWA – rozwój, animacja, wiedza, aktywizacja”
92331210-5 - Usługi animacji dla dzieci
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
- usługa dotyczy indywidualnego wsparcia w miejscu zamieszkania 15 dzieci/młodzieży, przez
animatorów rodzinnych/animatora rodzinnego w ramach projektu „RAWA – rozwój,
animacja, wiedza, aktywizacja”.
Polega m.in. na indywidualnej pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, wsparciu procesów
uspołeczniania dziecka , pomocy w budowaniu relacji rodzic-dziecko, savoir vivre poprzez
zabawę, uczenia spędzania czasu wolnego dziecka w rodzinie i w społeczeństwie. Praca
animatora odbywać się będzie w miejscu zamieszkania dziecka (lub w zależności od potrzeb
na terenie gminy Rawa Mazowiecka).
Łączna liczba godzin pracy animatora /animatorów w projekcie – 900 godzin w ciągu 5
miesięcy z 15 dziećmi.
Termin rozpoczęcia realizacji usługi: grudzień 2017r.
Wymagania dla animatorów rodzinnych :
- wykształcenie wyższe pedagogiczne

- lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem animatora czasu wolnego lub
pokrewnego;
- poruszanie się własnym pojazdem po terenie gminy w ramach zleconej usługi;
- mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.
Kryteria oceny ofert :

Cena – 100 %

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.
Prosimy o składanie ofert cenowych do dnia 15.11.2017 do godz. 10 ⁰⁰ w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32, pokój 106.
W przypadku pytań dotyczących zapytania ofertowego prosimy kontaktować się z: Iwoną
Jędrzejczak tel. (0-46) 814 39 08.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawie Mazowieckiej

Dane Oferenta (lub pieczęć):
dnia…………………………………
……………………………………………………….
………………………………………………………..
Tel: ……………………………… e-mail: ……………………………………………………..
OFERTA

Do
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Rawie Mazowieckiej
Al. Konstytucji 3 Maja 32
96-200 Rawa Mazowiecka

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), a dotyczącego:
prowadzenia indywidualnego wsparcia dla dzieci w miejscu ich zamieszkania (lub w
zależności od potrzeb na terenie gminy Rawa Mazowiecka) jako animator rodzinny
składam/y ofertę następującej treści:
Cena brutto usługi za 1 godziną ………………………………………………………………………………….zł
Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Maksymalna ilość godzin, które zobowiązuję się przepracować w ramach wykonania usługi
lub umowy cywilno-prawnej ……………………………………………..

Do oferty załączam dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w zapytaniu
ofertowym.

…………………………………………….
Podpis oferenta

