Olsztyn, 06.06.2020 r.
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Szanowni Państwo,
w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Grupa Olsztyńska
Szkoła Biznesu s.c. z siedzibą w Olsztynie, Al. Warszawska 105/4H zwraca się z prośbą o
przedstawienie informacji dotyczących szacunkowej wartości realizacji niżej opisanego
przedmiotu zamówienia.
Szacowana wartość brutto zamówienia pt. świadczenie usługi animatora w ramach Projektu
pn. „Wybieram działanie 2” (nr RPWM.11.01.02-28-0014/18-00) dla następujących części:
1) CZĘŚĆ I – świadczenie usługi animatora,
2) CZĘŚĆ II - świadczenie usługi opiekuna stażu/wolontariatu
w okresie pomiędzy:
1. CZĘŚĆ I: czerwiec – listopad 2020 r. (I grupa) oraz grudzień 2020 – maj 2021 r.
(II grupa).
2. CZĘŚĆ II: czerwiec – listopad 2020 r. (I grupa) oraz grudzień 2020 – maj 2021 r.
(II grupa).

oferuję za cenę za jedną godzinę szkolenia:
Część 1 - Świadczenie usługi animatora
……………………………(PLN) brutto/godzinę
Część 2 - Świadczenie usługi opiekuna stażu/wolontariatu:
……………………………(PLN) brutto/godzinę

Nazwisko, imię/nazwa
Adres
Podpis
Data

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Celem zamówienia jest wybór wykonawcy zamówienia obejmującego świadczenie
usługi animatora i opiekuna stażu/wolotariatu dla uczestników/uczestniczek projektu pn.
„Wybieram działanie 2".
2. Przedmiotem zamówienia jest o świadczenie usługi psychologa, pedagoga, terapeuty,
trenera oraz animatora z uwzględnieniem podziału zamówienia na 2 części.
1. Opis przedmiotu zamówienia w ramach CZĘŚCI I:
1) animator odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci
uczestników projektu w czasie trwania działań projektu,
2) przewiduje się 294 godzin dla 1 grupy i 400 godzin zajęć dla drugiej grupy, łącznie 694
godzin,
3) terminy realizacji: pierwsza grupa czerwiec – listopad 2020 roku, druga grupa grudzień
2020 – maj 2021 roku.
2. Opis przedmiotu zamówienia w ramach CZĘŚCI II:
4) opiekun stażu/wolontariatu będzie odpowiedzialny za nadzorowanie staży,
odpowiedzialny za motywowanie do podejmowania pracy wolontaryjnej.
Odpowiedzialny za organizowanie akcji wolontaryjnych i za prawidłowy ich przebieg.
Odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji wolontariuszy wraz z umową
wolontaryjną.
5) przewiduje się 80 godzin na jedną grupę, łącznie daje to 160 godzin,
6) terminy realizacji: pierwsza grupa czerwiec – listopad 2020 roku, druga grupa grudzień
2020 – maj 2021 roku.
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