
Świętoszewo, dn. 23.03.2017  

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

(organizacja „Dbam o siebie, dbam o cały świat”)  

1. ZAMAWIAJĄCY 

Klub Sportowy LZS Przybiernów, Świętoszewo 12, 72-122 Łoźnica  

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest:  organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-sportowych dla 

dzieci i młodzieży z Gminy Przybiernów, a także zajęcia edukacyjne z naciskiem na tematykę dbania 

o siebie i świat oraz udział w rajdzie i turnieju w roli Sędziego/ Jury. Klub Sportowy LZS 

Przybiernów bierze udział w programie o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, uwzględniając zapisy określone w niniejszym  

zapytaniu ofertowym, należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Realizację projektu planujemy na wrzesień-styczeń 2017.  

W programie są zajęcia sportowe dla trzech grup wiekowych:  

Grupa 1  3-5 lat – 10 osób 

Grupa 2  6-10 lat – 15 osób  

Grupa 3  11-15 lat – 15 osób  

Grupa 4  Dorośli – 2 x grupy po 15 osób  

Zajęcia odbywać się będą na Hali Sportowej lub boisku szkolnym w Przybiernowie.  

Wstępnie Planujemy:  

2 razy w tyg grupa 1 (po 30 min) = 1 godzina/tydzień x 22 = 22 godziny  

2 razy w tyg grupa 2 (po 60 min) = 2 godziny/tydzień x 22= 44 godziny  

2 razy w tyg grupa 3 (po 90 min) = 3 godziny/tydzień x 22 = 66 godzin  

Grupa Dorosłych – Program edukacyjny: Dbam o siebie, swoją rodzinę i o nasze zdrowie 2 x4h – sala 

edukacyjna w szkole podstawowej w Przybiernowie. Wstępnie możemy założyć, że zajęcia będą 

odbywać się w środy i czwartki każdego tygodnia w godzinach popołudniowych (po lekcjach, po 

pracy).  

Po 8 tygodniu zajęć planujemy zorganizować sportowo-edukacyjny rajd po lesie, a na zakończenie 

całego projektu czyli w 22 tygodniu – Turniej sportowo-edukacyjny i wręczenie nagród. 

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty określone zostały następująco: 

1) cena (C) –waga 60% 

2) doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć (D) –waga 40% 



W ramach każdego kryterium przyznane zostaną punkty wg wzorów określonych poniżej. 

Całkowita liczba punktów rozpatrywanej oferty obliczona zostanie jako suma punktów uzyskanych  

w poszczególnych kryteriach oceny oferty: P = C + D 

P –całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty 

C –liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

D - liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć”  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z końcowej 

oceny ofert. Maksymalna oferta może uzyskać 100 punktów. Jeżeli  dwie  lub  więcej  ofert  uzyska  

taki  sam  bilans  ceny  i  innych  kryteriów  oceny  ofert, Zamawiający zaprosi Oferentów do 

negocjacji cenowych.  

Ad 1) Kryterium cena 

Cenę  należy  podać  w  PLN,  przedstawiając  ją  w  zapisie  liczbowym  i  słownie  z  dokładnością  

do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wykonawca określi cenę ofert brutto łącznie oraz ceny 

oferty brutto za jednego uczestnika (wraz z  podatkiem  VAT),  jaką  Zamawiający  jest  obowiązany  

zapłacić  Wykonawcy  za  realizację przedmiotu zamówienia.  

Cena oferty brutto łącznie oraz cena oferty brutto za jednego uczestnika jest ceną ostateczną  

obejmującą  wszystkie  koszty  i  elementy  związane  z prawidłową  realizacją  niniejszego  

zamówienia.  

Ad 2) Kryterium doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. W  ramach  kryterium  Zamawiający  

przyzna  punkty za  zrealizowane  w  ciągu  ostatnich  3  lat zajęć sportowo-edukacyjnych..  

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę  należy  sporządzić  według  punktów w.wbramawolinska 

. oferty.  

Ofertę  należy  złożyć  do  dnia 29.03.2017 do   godz.10.00 drogą  elektroniczną na adres 

lzsprzybiernow@gmail.com z dopiskiem/tematem „Oferta na organizacje Projektu „Dbam o siebie, 

dbam o cały świat”.  

6. INNE INFORMACJE 

Szczegółowe informacje można uzyskać: Klub Sportowy LZS Przybiernów tel. 881 712 021  

Po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  Zamawiający  zawiadomi  drogą  e-mailową wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania. Zamawiający 

zawrze umowę z wybranym Wykonawcą.  

mailto:lzsprzybiernow@gmail.com

