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Nysa, dnia 15.04.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące naboru na realizacje warsztatów fotograficznych, warsztatów teatralnych 
z elementami treningu umiejętności społecznych, warsztatów filmowych, warsztatów ze 
śpiewu w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

I. Dane dotyczące Zamawiającego;
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 
48-303 Nysa

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. W ramach realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie Programu 

Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 ogłasza nabór ofert na usługi: polegające 
na realizacji:
Część I: Warsztatów fotograficznych,
Część II: Warsztatów teatralnych z elementami treningu umiejętności społecznych.
Część III: Warsztatów filmowych.
Część IV: Warsztatów śpiewu.

2. W ramach w/w projektu Zamawiający zakłada wyłonienie Wykonawców, którzy będą 
realizować warsztaty od maja do listopada 2019r. dla 20 Seniorów 60 + w Klubie 
Seniora przy ul. Moniuszki 5 w Nysie.

3. Zajęcia odbywać się będą w grupie na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu.

4. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony przed podpisaniem 
umowy.

5. Sposób zatrudnienia na podstawie umowy/ umowy zlecenie.

6. Warunki współpracy określone zostaną w umowie.

7. Podwykonawstwo w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:
a. zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców w celu realizacji 
zamówienia.
b. za działania bądź zaniechania podwykonawców Wykonawca bierze pełną 
odpowiedzialność i odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne.
c. wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawców i zobowiązany jest do załączenia ich do oferty.
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Zapytanie ofertowe zostanie podzielone na części, w przypadku złożenia oferty na więcej
niż jedną cześć należy złożyć ofertę na odrębnych formularzach oferty wraz
z wymagana dokumentacją.

Część 1: Realizacja warsztatów fotograficznych:

Ofertę mogą składać osoby, które posiadają:

a) wiedzę i umiejętności do prowadzenia warsztatów fotograficznych,
b) doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć fotograficznych, ukończone kursy i/lub 
szkolenia z zakresu fotografii.

Do oferty należy dołączyć:

• CV (Curriculum Vitae)
• List motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż zawodowy.
• Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zajęcia będą odbywać się 4 godziny w miesiącu od maja do listopada 2019r. na podstawie 
harmonogramu ustalonego przed podpisaniem umowy.

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Nadzorowania przebiegu zajęć i celu spotkania (w realizacji planu spotkania w sposób 

adekwatny do możliwości uczestników oraz uwzględniający toczący się proces 
grupowy).

2. Zajęcia powinny obejmować m. in. historie fotografii, fotografia cyfrowa i analogowa, 
prawidłowy dobór aparatu, dobór akcesoriów itp.

3. Posiadania umiejętności pracy w grupie.

4. Kompletowania list obecności.

5. Nadzorowania uczestników projektu.

6. Zapewnienia materiałów szkoleniowych ( w razie potrzeby).

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania usługi od maja 2019r. do listopada 2019r.

2. Miejsce wykonania zamówienia: Klub Seniora przy ul. Moniuszki 5 w Nysie 
ewentualnie plener wg. tematyki zajęć.

Część II. Warsztaty teatralne z elementami treningu umiejętności społecznych.

Ofertę mogą składać osoby, które:



G p S E N IO R  +
1. Posiadają ukończoną szkołę trenerów potwierdzoną zaświadczeniem lub certyfikatem.

2. Posiadają ukończone szkolenia lub kursy z wykorzystaniem metod teatralnych/ metod 
dramy.

3. Zrealizowały co najmniej trzy spektakle ze społecznością osobami starszymi i/lub 
wykluczonymi społecznie.

4. Przeprowadziły co najmniej 100 godzin warsztatów z umiejętności społecznych.

Do oferty należy dołączyć:

• CV (Curriculum Vitae)
• List motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż zawodowy.
• Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zajęcia będą odbywać się 10 godzin w miesiącu od maja do listopada 2019r. na podstawie 
harmonogramu ustalonego przed podpisaniem umowy.

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Nadzorowania przebiegu zajęć i celu spotkania (w realizacji planu spotkania w sposób 

adekwatny do możliwości uczestników oraz uwzględniający toczący się proces 
grupowy).

2. Pomocy w rozwinięciu potencjału i osobowości uczestników projektu.

3. Pomocy w rozwinięciu zdolności komunikacyjnych.

4. Integrowanie grupy teatralnej poprzez zabawę własnym ciałem, mimiką gestem, 
ruchem, głosem, ekspresja emocji w życiu i w teatrze, improwizacja , podstawowe 
elementy procesu teatralnego: przestrzeń, aktorzy, widzowie, akcja, czas itp.

5. Wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartości uczestników.

6. Posiadania umiejętności pracy z grupą.

7. Kompletowania list obecności.

8. Nadzorowania uczestników projektu.

9. Zapewnienia materiałów szkoleniowych ( w razie potrzeby).

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania usługi od maja do listopada 2019r.

2. Miejsce wykonania zamówienia: Klub Seniora przy ul. Moniuszki 5 w Nysie 
ewentualnie plener wg. Tematyki zajęć.
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Część III. Warsztaty filmowe.

Ofertę mogą składać osoby, które:

Posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji prac będących 
przedmiotem niniejszego zapytania.

• CV (Curriculum Vitae)
• List motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż zawodowy.
• Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zajęcia będą odbywać się 4 godziny w miesiącu od maja do listopada 2019r. na podstawie 
harmonogramu ustalonego przed podpisaniem umowy.

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wspólnego wyboru filmu, oglądania i panelu dyskusyjnego.

2. Posiadania umiejętności pracy w grupie.

3. Kompletowania list obecności.

4. Nadzorowania uczestników projektu.

5. Zapewnienia materiałów szkoleniowych ( w razie potrzeby).

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania usługi od maja do listopada 2019r.

2. Miejsce wykonania zamówienia: Klub Seniora przy ul. Moniuszki 5 w Nysie.

Część IV. Warsztaty śpiewu.

Ofertę mogą składać osoby, które posiadają:

• wykształcenie muzyczne na poziomie minimum średnim (np. muzyka, rytmika, wokalistyka 
lub szkoła muzyczna lub podobne),
• możliwość przygotowania aranżacji muzycznych do prawidłowego przeprowadzenia zajęć,
• umiejętności w zakresie gry na minimum jednym instrumencie muzycznym.
• minimum 200 godzin w świadczeniu określonego rodzaju zajęć muzycznych.

Ofertę mogą składać osoby, które:

CV (Curriculum Vitae)
List motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż zawodowy .
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• Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zajęcia będą odbywać się 4 razy w miesiącu od maja do listopada 2019r. na podstawie 
harmonogramu ustalonego po wyłonieniu Wykonawcy.

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Nadzorowania przebiegu zajęć i celu spotkania (w realizacji planu spotkania w sposób 

adekwatny do możliwości uczestników oraz uwzględniający toczący się proces 
grupowy).

2. Pomocy w rozwinięciu potencjału i osobowości uczestników projektu.

3. Wyłożenia teorii ( praca ciałem, dobra dykcja, interpretacja itp.)

4. Posiadania umiejętności pracy w grupie.

5. Kompletowania list obecności.

6. Nadzorowania uczestników projektu.

7. Zapewnienia materiałów szkoleniowych ( w razie potrzeby).

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania usługi od maja do listopada 2019r.

2. Miejsce wykonania zamówienia: Klub Seniora przy ul. Moniuszki 5 w Nysie.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem druku stanowiącym Załącznik 

Nr 1,2,3,4 do Zapytania ofertowego.

2. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie 1 godziny usługi. Cena musi 
zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz CV.

4. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć warsztatów dla 
seniorów należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 5 do Zapytania 
ofertowego.

Ofertę należy składać do dnia 19.04.2019r. do godziny 10.00 w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A- napis na kopercie w zależności 
od tego na którą część będzie składana oferta (jeżeli oferent składa ofertę na więcej niż jedną 
część, wówczas należy złożyć ofertę na każdą część z osobna): Część I Realizacja 
warsztatów fotograficznych. Cześć II Warsztaty teatralne z elementami treningu 
umiejętności społecznych, Część III Warsztaty filmowe, Część IV Warsztaty ze śpiewu 
w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020,, ( p. 39 sekretariat), pocztą 
( liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego). Ocena ofert zostanie dokonana w 
dniu 19.04.2019r. do godziny 12.00.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę bez 
podawania przyczyny.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią 
zapytania oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej 
kryterium wyboru.

IV. Ocena ofert.
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów.

Cena 100% po spełnieniu wymogów formalnych.

2. Po otrzymaniu ofert z uwagi na założenia budżetowe projektu zastrzegamy sobie 
możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych 
z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.

V. Osoba uprawniona do kontaktu.
Ewelina Urbaniak, Barbara Krycia 
teł. 774472394; 774481540
e.urbaniak@ops-nysa.pl

Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ma prawo do anulowania zapytania 
ofertowego bez podawania przyczyny.
Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana po otrzymaniu środków 
finansowych na realizację projektu na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Z-CA DYREKTORA 
Ośrftdka Pomocy Spgtecznej

tuto Ciucar̂ żori
rarta Czuczman

mailto:e.urbaniak@ops-nysa.pl
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Załącznik Nr 1

OFERTA WYKONAWCY

Zamawiający 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 

ul. KEN 1A 
48-303 Nysa

Dane składającego ofertę

Imię, Nazwisko/Nazwa Firmy.......

Adres zamieszkania/adres Firmy....

Adres e-mail.................................

Nr telefonu ..................................

Składam ofertę następującej treści:

L.p Opis przedmiotu zamówienia Cena brutto za 1 godzinę przeprowadzenia 
warsztatu

1. 2. 3
Realizacja warsztatów fotograficznych w 

ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na 
lata 2015-2020.

Załączniki do oferty:

i

OJ ................................................

Miejscowość.............................................. . data

podpis składającego ofertę
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Załącznik Nr 2

OFERTA WYKONAWCY

Zamawiający 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 

ul. KEN 1A 
48-303 Nysa

Dane składającego ofertę

Imię, Nazwisko/Nazwa Firmy.......

Adres zamieszkania/adres Firmy....

Adres e-mail.................................

Nr telefonu ..................................

Składam ofertę następującej treści:

L.p Opis przedmiotu zamówienia Cena brutto za 1 godzinę przeprowadzenia 
warsztatu

2. 2. 3
Realizacja warsztatów teatralnych 

z elementami treningu umiejętności 
społecznych w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior +” na lata 2015-2020.

Załączniki do oferty:

2...........................................................................

3 ...........................................................................

Miejscowość.............................................. , data

podpis składającego ofertę



Załącznik Nr 3
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OFERTA WYKONAWCY

Zamawiający 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

ul. KEN 1A
48-303 Nysa

Dane składającego ofertę

Imię, Nazwisko/Nazwa Firmy... 

Adres zamieszkania/adres Firmy.

Adres e-mail..............................

Nr telefonu ...............................

Składam ofertę następującej treści:

L.p Opis przedmiotu zamówienia Cena brutto za 1 godzinę przeprowadzenia 
warsztatu

3. 2. 3
Realizacja warsztatów filmowych w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 

2015-2020.

Załączniki do oferty:

1...............................

2...............................

Miejscowość.............................................. . data

podpis składającego ofertę
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Załącznik Nr 4

OFERTA WYKONAWCY

Zamawiający 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 

ul. KEN 1A 
48-303 Nysa

Dane składającego ofertę

Imię, Nazwisko/Nazwa Firmy... 

Adres zamieszkania/adres Firmy,

Adres e-mail..............................

Nr telefonu ...............................

Składam ofertę następującej treści:

L.p Opis przedmiotu zamówienia Cena brutto za 1 godzinę przeprowadzenia 
warsztatu

4. 2. 3
Realizacja warsztatów śpiewu w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 
2015-2020.

Załączniki do oferty:

1...........................................................................

2...........................................................................

3...........................................................................

Miejscowość.............................................. , data

podpis składającego ofertę
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Załącznik nr 5

Imię, nazwisko Nazwa Firmy 
Adres Oferenta 
Składającego ofertę

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie 
warsztatów dla 20 Seniorów 60+ w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

*

oświadczam, że posiadam doświadczenie w pracy oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć grupowych w ramach 
realizacji warsztatów...........................................................

miejscowość dnia

podpis składającego ofertę
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Załącznik Nr 6

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 05/46/WI (ROPO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w 
przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
postępowania kwalifikacyjnego. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie 
oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach.

(miejscowość i data)
(data i podpis składającego oświadczenie)
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Załącznik Nr 7

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Ja, niżej podpisany/a.......................................................................

zamieszkały/a..............................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym seria..............N r ........................

wydanym przez..............................................................................

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie 

fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam 

z pełni praw publicznych.

(miejscowość, data) (podpis)
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Załącznik Nr 8

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 R O P O

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

R 0 D 0 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* *

1) rozporządzenie 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 
95/46M/E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* 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).
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Załącznik Nr 9

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 -14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa tel. 77 447 23 70.

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych to Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa tel.774472370 e-mail iod@ops-nysa.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b-e unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub
statutowych wynikających ze szczegółowych przepisów prawa lub zawartych umów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych 
przepisach prawa, dla zachowania celów archiwalnych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania oraz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO .

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza 
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, lub umownym, a 
w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom na 
podstawie przepisów prawa.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, nie będą profilowane.
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