
ZAPYTANIE OFERTOWE

konkurs ofert 

na

Przeprowadzenie szkoleń/kursów w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji

ruchowej  w celu zdobycia nowych umiejętności, wiedzy i kompetencji z zakresu różnych

dyscyplin sportowych, co umożliwi absolwentom szkoleń właściwe i bezpieczne prowadzenie zajęć

sportowych i rekreacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz zagospodarowanie i wypełnienie

ich czasu wolnego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

GRANT pn.: „Organizacja czasu wolnego poprzez organizację kursów instruktorskich”

REALIZOWANY W ZAKRESIE: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie

wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO  pt. "Zagospodarowanie czasu wolnego

mieszkańców obszaru LGD Turystyczna Podkowa" 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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ROZDZIAŁ A. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

ROZDZIAŁ B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ROZDZIAŁ A. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

I. ZAMAWIAJĄCY 

1. Zamawiający:            Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach

             ul. Podgórska 2

             32-410 Dobczyce

                                                 NIP 681-156-52-94

                                                 www.tkkf-dobczyce.pl

2 Osoba do kontaktu:   Krzysztof Filutowski 

                                                 tel 508 118 945

                                                 e-mail: kontakt@tkkf-dobczyce.pl

Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty - Wykonawcy powinni kierować na adres: jak wyżej.

                                             

II. OFERTY

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Ze  względu  na  harmonogram zadań  realizowanych  w ramach  projektu  zamówienie  ma

zostać zrealizowane w terminie do 10.11.2019 r.:  

 kurs instruktora futsalu 

 kurs instruktora nordic walking  

 kurs instruktora fitness 

 kurs instruktora kinezygerontoprofilaktyki 
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IV.  WARUNKI  UDZIAŁU  W KONKURSIE ORAZ OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. Wykonawca  zapewnia  profesjonalną  kadrę  dydaktyczną  posiadającą  kwalifikacje

odpowiadające kierunkowi danego szkolenia i gwarantującą prawidłową realizację szkolenia

(30% godzin wykładowych przeprowadzonych przez wykładowców ze stopniem doktora

lub doktora habilitowanego potwierdzonych dyplomem lub trenerów klasy mistrzowskiej

potwierdzonej dyplomem). 

2. Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  

w  tym  okresie  co  najmniej  3  usługi  polegające  na  przeprowadzeniu  szkoleń/kursów  o

tematyce zbliżonej do zamówienia. 

3. Wykonawca  zobowiązany jest  wykazać,  że  dysponuje  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia na poszczególną część zamówienia tzn: 

 wykonawca  powinien  dysponować  osobą  zdolną  do  przeprowadzenia  kursu  na

Instruktora  Futsalu.  Osoba  przeprowadzająca  kurs  powinna  posiadać  odpowiednie

kwalifikacje potwierdzone dyplomem. 

 wykonawca  powinien  dysponować  osobą  zdolną  do  przeprowadzenia  kursu  na

Instruktora  Nordic  Walking.  Osoba  przeprowadzająca  kurs  powinna  posiadać

odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dyplomem. 

 wykonawca  powinien  dysponować  osobą  zdolną  do  przeprowadzenia  kursu  na

Instruktora  Fitness.  Osoba  przeprowadzająca  kurs  powinna  posiadać  odpowiednie

kwalifikacje potwierdzone dyplomem. 

 wykonawca  powinien  dysponować  osobą  zdolną  do  przeprowadzenia  kursu  na

Instruktora Kinezygerontoprofilaktyki. Osoba przeprowadzająca kurs powinna posiadać

odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dyplomem. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do oferty:

 oferowaną cenę brutto za cały przedmiot zamówienia, 

 wykaz  co  najmniej  3  wykonanych  usług  szkoleniowych  w  ostatnich  3  latach  

o podobnej tematyce wraz z podaniem podmiotów na rzecz, których usługi zostały nale-

życie wykonane.

 imienną listę wykładowców wraz z informacją na temat ich wykształcenia, kwalifikacji,

doświadczenia, które jest niezbędne do przeprowadzenia wykładów i kursów. Do listy

winny być dołączone kopie dokumentów potwierdzające niniejsze kwalifikacje. 

 proponowany program szkolenia z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu. 

 podpisaną klauzulę RODO.

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej lub aktualną informację z CEIDG wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty-jeżeli dotyczy. 

 zaparafowany projekt umowy.  

5. Z  treści  dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  Wykonawca  spełnił  wymagane

warunki. 

6. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z konkursu, po wyczerpaniu czynności wezwania do

uzupełnienia dokumentów. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. 

3. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 

w niniejszym zamówieniu.

4. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszego

ogłoszenia. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę,

pod  warunkiem  jednak,  że  ich  treść  będzie  odpowiadać  wymaganiom  Zamawiającego

określonym w niniejszym ogłoszeniu.

5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane 

z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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6. Zawartość oferty:

 wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 wypełniony i odpisany Wykaz kadry prowadzącej zajęcia na kursach– załącznik nr 2

 parafowany Wzór umowy – załącznik nr 3

 wypełniony i podpisany Wykaz co najmniej 3 wykonanych usług – załącznik nr 4

 podpisana klauzula RODO – załącznik nr 5

7. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności,  w formie pisemnej (ręcznie na

maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie

zapewniającej pełną czytelność jej treści.

8. Zamawiający wyraża  zgodę na  złożenie  podpisanej  oferty  w  postaci  elektronicznej

i przesłanie jej skanu na adres email: kontakt@tkkf-dobczyce.pl.

9. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub parafowane

przez Wykonawcę. W treści oferty winna być umieszczona informacja  o ilości stron oferty. 

10. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane

lub parafowane – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione. 

11. Oferta winna zawierać spis załączników z podaniem numerów stron. 

12. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy: 

 oferta będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu,

 będzie zawierała omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

zasadzie oczywistych omułek rachunkowych bądź błędów rachunkowych,

 oferta zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub/i niewłaściwym miejscu, 

VI.  SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć wysyłając maila adres kontak@tkkf-dobczyce.pl lub w siedzibie 

Zamawiającego tj.  Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach,

ul. Podgórska 2, 32-410 Dobczyce.

w terminie do dnia 04.09.2019 r. do godz. 12.00
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VII.  TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

VIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY.

1. Zamawiający będzie do oceny ofert będzie brał pod uwagę: 

 Cenę brutto oferty za cały przedmiot zamówienia. 

 Doświadczenie zdobyte w prowadzeniu szkoleń, 

 Kwalifikację kadry szkoleniowej,

 Proponowany program szkolenia

IX. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

1. Zamawiający może unieważnić konkurs w przypadkach: 

 jeżeli nie złożono żadnej oferty, 

 cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

 konkurs obarczony jest niemożliwą do usunięcia wadą, 

X. ZAWARCIE UMOWY

 

1. Zamawiający zawrze umowę (wg wzoru  - załącznik nr 3) z Wykonawcą, którego oferta

zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców,

którzy złożyli oferty. 

6



ROZDZIAŁ B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kurs Instruktora Rekreacji w futsalu:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na Instruktora Rekreacji

w  futsalu dla grupy maksymalnie 10 osobowej w wymiarze 28 godz. szkoleniowych. 

1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 przedmiot  zamówienia  ma  zostać  zrealizowany  w  terminie  od  dnia  podpisania

umowy do dnia 10.11.2019 r. w formie 3 zjazdów w sobotę i niedzielę.

 Zamawiający  zapewni  miejsce  w  siedzibie  Ogniska  TKKF  w  Dobczycach  oraz

w  Zespole  Placówek  Oświatowych  w  Zakliczynie  do  przeprowadzenia  kursu,

przeznaczone  do  zajęć  futsal  i  wyposażone  w  sprzęt  niezbędny  do  jego

przeprowadzenia.

2. Tematyka kursu:

Kurs instruktora rekreacji w futsalu – w programie powinny zostać  omówione poniższe  

zagadnienia:

 historia futsalu – 2 godz.

 teoria sportu i rekreacji – 2 godz.

 metodyka treningu w sporcie i rekreacji – 2 godz.

 podstawy psychologii– 2 godz.

 zajęcia praktyczne na sali gimnastycznej lub w terenie – 12 godz. 

 podstawowe przepisy futsalu – 1 godz.

 zasady organizowania zawodów i treningów – 2 godz. 

 praca własna uczestników – 4 godz. 

 zorganizowanie zajęć w futsalu – 1 godz.

3. Organizacja zamówienia:

 wymiar kursu z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, będzie obejmował

28 godzin szkoleniowych. Przyjmuje się, że godzina szkoleniowa trwa 45 min,

 lista imienna uczestników i ich dane kontaktowe zostaną przekazane Wykonawcy na

dzień podpisania umowy, 
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 Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z  Zamawiającym  harmonogram  kursu  na  dzień

podpisania umowy, 

 Wykonawca  przygotuje  materiały  szkoleniowe  na,  których  zamieści  informacje

i  logotypy  przekazane  przez  Zamawiającego,  Każdy  z  uczestników  otrzyma

prezentowane materiały w postaci elektronicznej przekazane na płytce CD lub DVD.

 Po  zakończeniu  kursu  i  pozytywnie  zdanym  egzaminie  uczestnik  otrzymuje

certyfikat  potwierdzający  uzyskany  tytuł  zawodowy  z  wykazem  zrealizowanych

przedmiotów oraz plastikową legitymację instruktora. 

 w  przypadku  nie  zdania  egzaminu  końcowego  Wykonawca  ustala

z przedstawicielem Zamawiającego termin egzaminu poprawkowego.

4. Wymagania:

 Wykonawca  zapewni  profesjonalną  kadrę  dydaktyczną  posiadającą  kwalifikacje

odpowiadające  kierunkowi  szkolenia  i  gwarantującą  prawidłową  realizację

szkolenia. 

Kurs Instruktora Rekreacji w nordic walking:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na Instruktora Rekreacji

nordic walking dla grupy maksymalnie 10 osobowej w wymiarze 28 godz. szkoleniowych. 

1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 przedmiot  zamówienia  ma  zostać  zrealizowany  w  terminie  od  dnia  podpisania

umowy do dnia 10.11.2019 r. w formie 3 zjazdów w sobotę i niedzielę.

 Zamawiający zapewni miejsce w siedzibie Ogniska TKKF w Dobczycach (tereny

zielone)  oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Zakliczynie do przeprowadzenia

kursu, przeznaczone do zajęć  nordic walking i wyposażone w sprzęt niezbędny do

jego przeprowadzenia.

2. Tematyka kursu:

Kurs instruktora rekreacji w nordic walking – w programie powinny zostać omówione

poniższe zagadnienia:

 historia nordic walking – 2 godz.

 teoria sportu i rekreacji – 2 godz.

 metodyka treningu w sporcie i rekreacji – 2 godz.
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 podstawy psychologii– 2 godz.

 zajęcia praktyczne na sali gimnastycznej lub w terenie – 12 godz. 

 podstawowe przepisy sportowego nordic walking – 1 godz.

 zasady planowania i organizowania zajęć– 2 godz. 

 praca własna uczestników – 4 godz. 

 zorganizowanie zajęć w nordic walking  – 1 godz.

3. Organizacja zamówienia:

 wymiar kursu z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, będzie obejmował

28 godzin szkoleniowych. Przyjmuje się, że godzina szkoleniowa trwa 45 min,

 lista imienna uczestników i ich dane kontaktowe zostaną przekazane Wykonawcy na

dzień podpisania umowy, 

 Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z  Zamawiającym  harmonogram  kursu  na  dzień

podpisania umowy, 

 Wykonawca  przygotuje  materiały  szkoleniowe  na,  których  zamieści  informacje

i  logotypy  przekazane  przez  Zamawiającego,  Każdy  z  uczestników  otrzyma

prezentowane materiały w postaci elektronicznej przekazane na płytce CD lub DVD.

 Po  zakończeniu  kursu  i  pozytywnie  zdanym  egzaminie  uczestnik  otrzymuje

certyfikat  potwierdzający  uzyskany  tytuł  zawodowy  z  wykazem  zrealizowanych

przedmiotów oraz plastikową legitymację instruktora. 

 w  przypadku  nie  zdania  egzaminu  końcowego  Wykonawca  ustala  z

przedstawicielem Zamawiającego termin egzaminu poprawkowego.

4. Wymagania:

 Wykonawca  zapewni  profesjonalną  kadrę  dydaktyczną  posiadającą  kwalifikacje

odpowiadające  kierunkowi  szkolenia  i  gwarantującą  prawidłową  realizację

szkolenia. 
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Kurs Instruktora Rekreacji w fitness:

Przedmiotem  zamówienia  jest  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  kursu  na  Instruktora  

Rekreacji  w   fitness  dla  grupy  maksymalnie  10  osobowej  w  wymiarze  28  godz.

szkoleniowych. 

1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 przedmiot  zamówienia  ma  zostać  zrealizowany  w  terminie  od  dnia  podpisania

umowy do dnia 10.11.2019 r. w formie 3 zjazdów w sobotę i niedzielę.

 Zamawiający  zapewni  miejsce  w  siedzibie  Ogniska  TKKF  w  Dobczycach  oraz

Zespole  Placówek  Oświatowych  w  Zakliczynie  do  przeprowadzenia  kursu,

przeznaczone  do  zajęć  fitness i  wyposażone  w  sprzęt  niezbędny  do  jego

przeprowadzenia.

2. Tematyka kursu:

Kurs instruktora rekreacji w dyscyplinie sportowej fitness – w programie powinny zostać 

omówione poniższe zagadnienia:

 historia fitness – 2 godz.

 teoria fitness  – 2 godz.

 metodyka treningu w sporcie i rekreacji – 2 godz.

 podstawy psychologii– 2 godz.

 zajęcia praktyczne na sali gimnastycznej lub w terenie – 12 godz. 

 podstawowe zasady tworzenia sekwencji ruchowych w fitness – 1 godz.

 zasady planowania i organizowania zajęć w fitness – 2 godz. 

 praca własna uczestników – 4 godz. 

 zorganizowanie zajęć w fitness – 1 godz.

3. Organizacja zamówienia:

 wymiar kursu z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, będzie obejmował

28 godzin szkoleniowych. Przyjmuje się, że godzina szkoleniowa trwa 45 min,

 lista imienna uczestników i ich dane kontaktowe zostaną przekazane Wykonawcy na

dzień podpisania umowy, 

 Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z  Zamawiającym  harmonogram  kursu  na  dzień

podpisania umowy, 
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 Wykonawca  przygotuje  materiały  szkoleniowe  na,  których  zamieści  informacje

i  logotypy  przekazane  przez  Zamawiającego,  Każdy  z  uczestników  otrzyma

prezentowane materiały w postaci elektronicznej przekazane na płytce CD lub DVD.

 Po  zakończeniu  kursu  i  pozytywnie  zdanym  egzaminie  uczestnik  otrzymuje

certyfikat  potwierdzający  uzyskany  tytuł  zawodowy  z  wykazem  zrealizowanych

przedmiotów oraz plastikową legitymację instruktora. 

 w  przypadku  nie  zdania  egzaminu  końcowego  Wykonawca  ustala

z przedstawicielem Zamawiającego termin egzaminu poprawkowego.

4. Wymagania:

 Wykonawca  zapewni  profesjonalną  kadrę  dydaktyczną  posiadającą  kwalifikacje

odpowiadające  kierunkowi  szkolenia  i  gwarantującą  prawidłową  realizację

szkolenia. 

Kurs Instruktora Rekreacji w kinezygerontoprofilaktyce:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na  Instruktora Rekreacji

z zakresu kinezygerontoprofilaktyki  dla grupy maksymalnie 8 osobowej w wymiarze 28 godz.

szkoleniowych. 

1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 przedmiot  zamówienia  ma  zostać  zrealizowany  w  terminie  od  dnia  podpisania

umowy do dnia 10.11.2019 r. w formie 3 zjazdów w sobotę i niedzielę.

 Zamawiający  zapewni  miejsce  w  siedzibie  Ogniska  TKKF  w  Dobczycach  do

przeprowadzenia  kursu,  przeznaczone  do  zajęć  kinezygerontoprofilaktyki

i wyposażone w sprzęt niezbędny do jego przeprowadzenia.

2. Tematyka kursu:

Kurs  instruktora  rekreacji  w  kinezygerontoprofilaktyce  – w programie  powinny  zostać

omówione poniższe zagadnienia:

 Podstawy ontogenezy. Proces starzenia organizmu– 2 godz.

 Aktywność fizyczna w wieku dojrzałym  – 2 godz.

 metodyka treningu osób starszych i – 2 godz.

 podstawy psychologii– 2 godz.

 zajęcia praktyczne na sali gimnastycznej lub w terenie – 12 godz. 
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 podstawowe zasady tworzenia jednostek treningowych osób starszych– 1 godz.

 zasady planowania i organizowania zajęć w kinezygerontoprofilaktyce – 2 godz. 

 praca własna uczestników – 4 godz. 

 zorganizowanie zajęć w kinezygerontoprofilaktyce – 1 godz.

3. Organizacja zamówienia:

 wymiar kursu z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, będzie obejmował

28 godzin szkoleniowych. Przyjmuje się, że godzina szkoleniowa trwa 45 min,

 lista imienna uczestników i ich dane kontaktowe zostaną przekazane Wykonawcy na

dzień podpisania umowy, 

 Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z  Zamawiającym  harmonogram  kursu  na  dzień

podpisania umowy, 

 Wykonawca  przygotuje  materiały  szkoleniowe  na,  których  zamieści  informacje

i  logotypy  przekazane  przez  Zamawiającego,  Każdy  z  uczestników  otrzyma

prezentowane materiały w postaci elektronicznej przekazane na płytce CD lub DVD.

 Po  zakończeniu  kursu  i  pozytywnie  zdanym  egzaminie  uczestnik  otrzymuje

certyfikat  potwierdzający  uzyskany  tytuł  zawodowy  z  wykazem  zrealizowanych

przedmiotów oraz plastikową legitymację instruktora. 

 w  przypadku  nie  zdania  egzaminu  końcowego  Wykonawca  ustala  z

przedstawicielem Zamawiającego termin egzaminu poprawkowego.

4. Wymagania:

 Wykonawca  zapewni  profesjonalną  kadrę  dydaktyczną  posiadającą  kwalifikacje

odpowiadające  kierunkowi  szkolenia  i  gwarantującą  prawidłową  realizację

szkolenia. 
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