
 

 

 

 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

                               przeprowadzone w ramach projektu 

„Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych zwiększających 

zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy - subregion 

olsztyński” 

              nr 4/2017/IBiES z dnia 10.07.2017 

 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach 

planowanego postępowania dotyczącego wyboru moderatora spotkań edukacyjno-

informacyjnych w ramach projektu „Wdrażanie działań edukacyjnych i informacyjnych 

zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne raka szyjki macicy - subregion 

olsztyński" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zwracam się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji ww. usługi. 

 

Przy szacowaniu kosztu proszę uwzględnić informacje zawarte poniżej. 

 

1. Zamawiający: 
Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej; ul. Tracka 5; 10-364 Olsztyn 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 
Zakres usługi w szczególności obejmuje:  

- przygotowanie i realizację scenariusza spotkań edukacyjno-informacyjnych,  

- moderowanie panelu dyskusyjnego,  

- przeprowadzenie spotkania, 

- dokumentację fotograficzną spotkań, 

- udział w spotkaniach edukacyjno-informacyjnych , 

- zaproszenie do badań, przeprowadzenie procesu rejestr badań uczestniczek proj.( deklaracja 

udziału i weryfikacja kwalifikacji),   

- współpraca z Placówkami Opieki Zdrowotnej 



 

 

- zarządzanie kadrą merytoryczną spotkań edukacyjno-informacyjnych,  

- sieciowanie wsparcia społecznego i instytucjonalnego  uczestniczek projektu (GOPR, CPR, lokalni 

liderzy, pracownicy samorządów lokalnych, pracodawcy) 

- analiza potrzeb grupy docelowej na terenie powiatów. 

3. Miejsce realizacji spotkań edukacyjno-informacyjnych -  subregion olsztyński (powiaty: grodzki 

Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński 

4. Liczba spotkań – 60, z czego 40 spotkań w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców.  
W każdej z gmin planowane 1 spotkanie. Średnio 2 spotkania w miesiącu.  Czas spotkań: 5 godz. 
ILOŚĆ uczestniczek: 50-150. 

5. Termin realizacji usługi  

sierpień 2017 – maj 2020 r.  

6. Posiadane kompetencje i doświadczenie: wykształcenie średnie, doświadczenie w prowadzeniu 
edukacji, informacji 10 lat , wysoka kultura osobista i empatia , znajomość merytorycznych  
zagadnień profilaktyki.  

7. Wymiar czasu pracy 84 godz./mc. 

8. Forma zatrudnienia: kontrakt/ umowa zlecenie /faktura 

9. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

1.  Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) 

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów świadczące 

 o wymaganym wykształceniu do prowadzenia spotkań edukacyjno-informacyjnych. 

3.  Podpisane CV osoby kandydującej do prowadzenia spotkań edukacyjno - informacyjnych, z 

którego wprost wynika liczba lat doświadczenia . 

 
Informacje dodatkowe: 
 

Prosimy o oszacowanie kosztów brutto/netto świadczenia usługi.            

Cena jednostkowa brutto i netto powinna zawierać jedynie koszty związane                       

z wykonaniem usługi moderatorstwa. 
 

Prosimy o przesłanie wyceny na adres e-mail: m.chojnowska@fundacja-ibies.org                        
w terminie  do dnia 15.07.2017 r. do godz. 15.00. 

 

 

Przedstawione zapytanie o cenę nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Postępowanie prowadzone jest w celu stwierdzenia, czy zamówienie podlega zasadzie 
konkurencyjności, czy procedurze rozeznania rynku. 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 
 

OFERTA 

ZŁOŻONA W ODPOWIEDZI NA SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

nr 4/2017/IBIES z dnia 10.07.2017 r. 
 

 

 

 

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa Osoby/Firmy:  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  
Adres:  
Nr telefonu:  
Adres e-mail:  

 

2. Wartość szacunkowa: 
 

Wyszczególnienie Kwota netto 
wynagrodzenia za 
84 godz./m-c 

Kwota netto 

wynagrodzenia za 

84 godz./m-c 

Moderator spotkań edukacyjno-
informacyjnych (usługa) 

  

* kwota wynagrodzenia brutto i netto powinna zawierać koszty wykonania usługi 

moderowania spotkaniami informacyjno – edukacyjnymi. 

* Zamawiający zwraca koszt transportu za każde spotkanie edukacyjno - informacyjne 

 

 

  

……………………………………………………. 

Podpis oferenta 
 

 


