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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/ZHP/2021/RPOFS/BCAS 

 

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-

RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. 

„Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich 

harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym 

dotyczącym: 

 

Świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć społeczno-obywatelskich 

 

I. Zakres obowiązków na stanowisku osoby prowadzącej zajęcia społeczno-

obywatelskie: 

1. Prowadzenie ewidencji dzieci objętych  zajęciami.  

2. Prowadzenie dokumentacji  potwierdzające  odbyte zajęcia ( dziennik zajęć, 

karty pracy itp. )  

3. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczno – obywatelskie, 

interpersonalne oraz międzykulturowe, przygotowujące osoby do skutecznego 

i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym 

4. Rozwijanie postaw obywatelskich poprzez prowadzenie zajęć metodą harcerską 

wpływającą na jednostkę i jej rozwój osobisty.  

5. Prowadzenie zajęć głównie metodą harcerską charakteryzującą się: 

pozytywnością, indywidualnością, wzajemnością oddziaływań, dobrowolnością 

i świadomością celów, pośredniością i naturalnością.  

6. Współpraca z wychowawcami i specjalistami prowadzącymi zajęcia w placówce 

wsparcia dziennego.  

7. Współpraca z rodzicami  

8. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie prowadzonych zajęć.  
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9. Dbanie o powierzony sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne itp. 

II. Warunki zatrudnienia:  

Umowa zlecenie w terminie 1 października 2021 r.– 28 stycznia 2022 r. w wymiarze nie 

więcej niż 208 godzin. 

Placówka zlokalizowana jest: 

Przy Hufca ZHP Bytom ul. Kolejowa 6/11, 41-902 Bytom 

 

III.  Ustala się następujące  wymagania,  jakie   powinien/powinna   spełniać  

kandydat/ka: 

1. Wykształcenie minimum średnie 

2. Co najmniej  trzy letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.  

3. Udokumentowane przygotowanie do prowadzenia zajęć społeczno-

obywatelskich.  

4. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 

jest jej ograniczona, ani zawieszona 

5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek 

w stosunku do niej wynika 

6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.  

7. Posiada wiedzę i kompetencje z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. 

8. Posiada umiejętności organizacyjne, 

9. Zna zagadnienia związane z placówkami wsparcia dziennego 

10. Łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta / Oferentki w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych 

podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie, a obciążenie z tego 

wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 

wszystkich zadań jej powierzonych 

 

Ocena spełniania w/w wymagań nastąpi według formuły „spełnia” / „nie spełnia” na 

podstawie przedłożonego Formularza ofertowego w przypadku pkt III ppkt 1, 2, 3, 4, 
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5,6,7,8,9,10,11,12 

 

IV. Skrócony opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenia usług edukacyjnych - prowadzenie 

zajęć społeczno-obywatelskich dla dzieci w wieku  7 - 15 lat uczęszczających  do 

Placówek Wsparcia Dziennego w mieście Bytomiu będących uczestnikami projektu 

pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna 

bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014 - 2020 zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w pkt V. 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia  

Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania - świadczenia usług 

edukacyjnych  - prowadzenie zajęć społeczno-obywatelskich  

Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć 

społeczno-obywatelskich w ramach projektu pn.: „Bytomskie Centrum Aktywności 

Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego 

z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020. RPO WSL 9. Włączenie społeczne Działanie 9.2. 

Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.3. Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych – OSI. 

 

Świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć społeczno-obywatelskich. 

Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczno – obywatelskie, 

interpersonalne oraz międzykulturowe, przygotowujące osoby do skutecznego 

i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Rozwijanie 

postaw obywatelskich poprzez prowadzenie zajęć  głównie metodą harcerską 

charakteryzującą się: pozytywnością, indywidualnością, wzajemnością oddziaływań, 

dobrowolnością i świadomością celów, pośredniością i naturalnością. 
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Skierowane są dla dzieci w wieku 7-15 lat. Placówka zlokalizowana jest przy: 

Hufcu ZHP Bytom Światlica HARCE uL. Kolejowa 6/11, 41-902 Bytom 

 

Zadanie winno być zrealizowane do 1 października 2021 r.– 28 stycznia 2022 r. 
 
Termin związania z ofertą: 

1. Wykonawca związany jest z ofertą przez okres 30 dni, 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

Harmonogram realizacji zamówienia 
Zgodnie z ustalonym harmonogramem  z zamawiającym  nie  później niż do dnia 

1 październiak 2021 r.– 28 stycznia 2022 r. 

 

Kod CPV 

80000000-4 

Nazwa kodu CPV 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

I. Kryterium oceny ofert: 

Cena – 100% 

Cena zawarta w ofercie powinna być podana w ujęciu godzinowym i zawierać 

wszystkie wymagane prawem składniki wynagrodzenia (łącznie ze składnikami 

pracodawcy). 

Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie w następujący 

sposób: 

cena (C) – waga 100% 

C = (cena najniższa spośród wszystkich ofert dla danej PWD/cena badanej oferty) x 100 

punktów x 100% 

Ocena zostanie dokonana dla każdej PWD poprzez porównanie ofert skierowanych do 

określonej lokalizacji  
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cena zawarta w ofercie powinna być podana za godzinę w wysokości brutto 

W przypadku, gdy wszystkie złożone przez kandydatów/ki oferty będą zawierały cenę 

przewyższającą kwotę przewidzianą na wynagrodzenie wychowawcy placówki 

wsparcia dziennego we wniosku o dofinansowanie projektu, dopuszcza się 

przeprowadzenie ustnych negocjacji z osobą, która złożyła ofertę zawierającą najniższą 

cenę. 

 

II. Termin i miejsce/sposób składania ofert, sposób przygotowania ofert: 

 

Termin składania ofert : do 28 września  2021 r. do godz. 24:00. 

 

Miejsce składania ofert:  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec 

Bytom, ul. Kolejowa 6/11, 41-902 Bytom, lub mailowo na adres: hufiec@bytom.zhp.pl 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla 

zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty (nie data jej 

nadania). 

 

Sposób przygotowania ofert:  oferta powinna być sporządzona zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wszystkimi 

dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i doświadczenie. Formularz ofertowy 

należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Dopuszcza się składanie ofert częściowych 

wówczas przy placówce do której składana jest oferta należy zaznaczyć tak, przy 

pozostałych nie. 

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem: 

 „Oferta na usługę świadczenie usług w pełnieniu funkcji specjalisty - osoby 

prowadzącej zajęcia społeczno-obywatelskie w ramach w ramach projektu „Bytomskie 

Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” 

zapytanie ofertowe nr 8/ZHP/2021/RPOFS/BCAS 

 

 Lub e-mailowo na adres bytom@zhp.pl 
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W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, formularz podpisany i zeskanowany. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem 

wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej 

oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców 

prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty 

i zawarcia umowy z wybranym oferentem. 



 

 
 ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA ul. Harcerska 3b, 41-500 Chorzów 
 HUFIEC BYTOM, ul. Kolejowa 6/, 41-902 Bytom 7  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
„Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy” 

 
 

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Imię i nazwisko:  

 
Adres:  

 
 

Telefon:  
 
 

 
Składam ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 8/ZHP/2021/RPOFS/BCAS dot. 
naboru na stanowisko specjalisty - prowadzenie zajęć społeczno-obywatelskich 
w placówce wsparcia dziennego ul. Kolejowa 6/11 41-902 Bytom  pn. „Bytomskie 
Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zakresem obowiązków na w/w stanowisku 

oraz z wymaganiami stawianymi kandydatowi / kandydatce. Oświadczam, że 

spełniam przedmiotowe wymagania. 

2.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: …………/ godzinę 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………...zł ) 

3.  Podana cena zawiera wszystkie wymagane prawem składniki wynagrodzenia 

(łącznie ze składnikami pracodawcy). 

4. Oświadczam, że w cenie podanej przeze mnie oferty zostały uwzględnione 

wszystkie koszty wykonania zlecenia pośrednio bądź bezpośrednio związane 

z jego realizacją. 

5. Oświadczam, że spełniam wymagania, jakie powinien/nna spełniać kandydat/ka na 

świadczenie usług edukacyjnych – prowadzenie zajęć społeczno-obywatelskich 

przedstawiam kwalifikacje, jakie posiadam: 

1) Wykształcenie minimum średnie 

2) Co najmniej  trzy letnie doświadczenie w pracy z dziećmi 
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……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) Udokumentowane przygotowanie do prowadzenia  zajęć  społeczno-

obywatelskich 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

6. Oświadczam, że nie jestem i nie byłem /am pozbawiona władzy rodzicielskiej 
oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 

 
7. Oświadczam, że wypełniam obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki 

obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
 

8. Oświadczam, że nie byłem/am skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 
9. Oświadczam, że brak jest powiązań kapitałowych lub osobowych między 

zamawiającym i wykonawcą, (załącznik nr 2 do oferty) 
 

10. Oświadczam, że posiadam wiedzę i kompetencję z zakresu równości szans 
kobiet i mężczyzn, 

 
11. Oświadczam, że posiadam umiejętności organizacyjne, 

 

12. Oświadczam, że znam zagadnienia związane z placówkami wsparcia dziennego 
 

13. Oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych 
podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie, a obciążenie z tego 
wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji 
wszystkich zadań mi powierzonych 

 
14. Świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne 
i prawdziwe. 
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15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 
 
    ……………..……………    …………………………………… 
     Miejscowość, data                                                (podpis Oferenta / Oferentki) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
……………………………………………………. 
 
(nazwa lub imię i nazwisko Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 
Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………….………………………….. 
 

(wypełnić w przypadku firmy) 
 
składając ofertę na pełnienie funkcji wychowawcy dla placówki wsparcia dziennego ZHP Chorągiew 
Śląska w ramach projektu pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna 
bytomskich harcerzy.” niniejszym oświadczam, że brak jest podstaw wykluczenia mnie z postępowania, 
ponieważ między mną tj. Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia a Zamawiającym 
(beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, nie ma powiązań kapitałowych lub osobowych, 
przez które rozumie się wzajemne powiązania polegające w szczególności na: 
 
a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
 
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 
 
 
................... , dnia .......................... r.   …………………………………………………………………. 
 
(miejscowość)         (podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie) 
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Załącznik nr 3 – oświadczenie odnośnie obowiązku  

informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art.14 RODO  
 
 
 
Oświadczenie oferenta/oferentki/wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.*  

 
 
 

 
 

…………………………………………………..  
/data i podpis oferenta/oferentki/wykonawcy/  

 
 
 
 
 
______________________________  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
 
 


