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SZACOWANIE WARTOSCT ZA.VTOWIENIA

W zwi4zku z koniecznoSci4 dokonania szacowania wartoSci zam6wienia w ramach

planowanego postgpowania dotycz4cego zatrudnienia animatora do prowadzenia Klubu
Seniora przy ul. Koltqtaja 64 w Pulawach na podstawie umowy cywilno-prawnej, zwracam

sig z proSb4 o oszacowanie kosztu w/w przedmiofu zam6wienia.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty, jak r6wniez nie jest ogloszeniem w rozumieniu
ustawy prawo zam6wieh publicznych. Informacja ta ma na celu uzyskanie wiedzy na temat
ko szt6w zwiqzany ch z planowan y m zan6wieniem.

Przy szacowaniu kosztu proszg :

- uwzglgdnii wszystkie koszty zam6wienia kt6re zostaNy v,ryszczeg6lnione w opisie

przedmiotu zam6wienia stanowi4cy zal1czniknr I do niniejszego pisma,

- wyceng zamie5ci6 w formularzu cenowym, stanowiqcym zal1cznik nr 2 do niniejszego

dokumentu.

Proszg o przeslanie wyceny na adres mailowy mbyszewska@mops.pulawy.pl

lub dostarczenie do Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Pulawach ul. Leina 17,

24-100 Putrawy w godz. od 7:15-15:15 w terminie do 17.05.2019r. do godz.10:00

Dyrektor Mi f Pomocy

Spolecznej w Pulawach

sporzqdzil: Magdalena Byszewska

tel.: 81 458 69 79

stanowisko: sta rszy inspektor



Zalqcznik nr 1- do osz&cowania wartoici zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest zatrudnienie animatora do prowadzenia Klubu Seniora przy il.
Kollqtaja 64 w Pulawach na podstawie umowy cywilno-prawnej w zwi4zku z realizacj4 projektu

,,Aktywni pulawscy seniorzy" wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu

Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego nqlata
20t412020.

Planuje sig zatrudnienie jednej osoby na tym stanowisku.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy (czerwiec 2019r) do 31.05.2022r. przy czym dokladny

harmonogram realizacji okreSlaj4cy dni oraz godziny zostanie ustalony wsp6lnie z Wykonawc4.

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu rozpoczgcia, wydluzenia lub

skr6cenia okresu zaangahowania Oferenta oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.

Praca w godzinach popoludniowlch. Zamawiajqcy dopuszcza moZliwoSi pracy w soboty. Czasami

oczekiwana bgdzie praca animatora takLe w niestandardowych godzinach oraz w weekendy.

Swiadczenie uslug odbywad sig bgdzie w zakresie regulowanym potrzebami uczestnik6w klubu"

W)'miar godzin zatrudnienia:

od czerwca do 31 grudnia2}l9 roku -220 godzin

w 2020 roku - 400 godzin

w 2021roku - 400 godzin

do 31.05.2022roku- 180 godzin

10 godzin tygodniowo gdzie I godzina : 60 minut, Dwa razy w tygodniu w godzinach

popoludniowych. Maksymalnie 40 godzin miesigcznie. Zamawiaj4cy dopuszcza moZliwo66

pracy w soboty.

Miejsce realizacji: Specjalistyczny Osrodek Wsparcia przy ul. Koll4taja 64 w Pulawach. Lokal

oraz otoczenie wolne od barier architektonicznych. Zamawiaj1cv pokrywa koszty zwi4zane

z udostgpnieniem lokalu, w tym koszty eksploatacyjne. Zamawiaj1cy zapewnia wyposa2enie lokalu

or az zab ezpie cza pr zerwy kawowe.

Uczestnicy klubu seniora: Uczestnikami klubu bgdzie 20 os6b starszych lub niepetrnosprawnych lub

nies amodzie lnych, kt6r zy b gd4 uczestnikami Proj ektu.

Zakres pracrt

Osob4 prowadzqc1 kluby seniora bEdzie animator dzialah klubu (opiekun klubu), kt6ry bgdzie

odpowiadal za:

, organizacjg, przebieg oruz tre36 zajgd w ramach klub6w, w tym za: opracowanie scenariuszy

zajg6, dob6r form i metod pracy z uczestnikami stosownie do ich indywidualnych potrzeb,

o organizowanie przedsigwzig6 kulturalnych i Srodowiskowych, poprzez organizacjg imprez

kulturalnych, rekreacyjnych, wycieczek, wyjS6 do kina,

o bieilqcy monitoring potrzeb uczestnik6w,

o animowanie do tworzenia grup samopomocowych, w kt6rych czlonkowie bgd4 wzajemnie

sig wspiera6 w trudno6ciach Lrycia codziennego, n

. wsp6lpraca z innymi specjalistami i Zespolem Projektowym,

o dokumentowanie zajg6 na potrzeby realizacji projektu (m.in. karty pracy wraz z opisem

dzialan, listy obecnoSci. etc.).



frili:Tir;*^, ib'Wi'##, ,,-01,1,j,?,fl'fv,:i:f E
Wymagane kwalifikacje:
l) wyksztalcenie vtyhsze o kierunku: animator lub terapeuta zajgciowy lub opiekun os6b

starszych lub pedagog lub psycholog lub pokrewne,
2) Min. 6 miesigcy do6wiadczenia zawodowego rwi1zanego zzawodem animatora,

Wymagania dodatkowe:

1) umiejgtno66 pracy w zespole,

2) umiejgtno66 pracy z osobami starszymi,

3) umiej gtnoSi prowadz enia zajg| grupowych,

4) kreatywnoSd

5) umiejgtno6ci szybkiego nawi4zywania i podtrzymywania kontakt6w zludfim|
6) wysoka kultura osobista,

7) dobra organizacja czasu pracy,

8) mile widziane umiejgtnoSei artystyczne.

Warunki platno6ci:
. Rozliczenie wykonania umowy bgdzie miesigczne na podstawie Karty czasu pracy (dziennik

zajgt) Karta czasu pracy (dziennik zajg6) potwierdza liczbg godzin zrealizowanych w danym

miesi4cu (zgodnie z harmonogramem) oraz tre{6 zajg6 w kazdej godzinie. Koordynator, lub

osoba przez niego upowaZniona potwierdza obecno6i w kaZdym dniu poprzez zlo2enie

podpisu. Przedloaenie prawidlowo wypelnionej Karty czasu pracy stanowii bgdzie warunek

niezbgdny do obliczeniaivtyplaty wynagrodzeniazazrealizowane uslugi w danym miesi4cu,

o platno66 na podstawie rachunku.

Kod zam6wienia wedlug Wsp6lnego Slownika Zam6wieri:
853 1 1 100-3 uslugi opieki spolecznej dla os6b starszych,
85311200-4 uslugi opieki spolecznej dla os6b niepelnosprawnych



Zalqcznik nr 2- do szacowania warto{ci zamdwienia

X'ormularz Ofertv

Imig i Nazwisko :... ...

Adres:

NIP/Pesel:

Nr tel.:

w odpowiedzina zapytanie dotycz4ce zatrudnienia animatora do prowadzenia Klubu Seniora przy
ul. Koll4taja 64 w Pulawach na podstawie umowy cywilno-prawnej

w zwiqzku zrealizacj4 projektu ,,Aktywni putrawscy seniorzy" wsp6lfinansowanego
ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Woj ew6dztwa Lubelskie g o na lata 201 4 I 2020

oferujg wykonanie przedmiotu zam6wienia za kwotg:

,............;..... netto za godzing

JednoczeSnie oSwiadczam , Le.

l. Zapoznalem sig ztreiciq oszacowania wartoSci zam6wienia, akceptujg wszystkie jego
zapisy i nie wnoszg do niego zastrzeLen.

2.' Akceptujg warunki platnoSci.

3. O5wiadczam,2e spelniam wyrnagania rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zk.u
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (Dz.Urz. UE L 119 204.05.2016, str. 1), ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 22019 r. poz.1731) i innych powszechnie
obowi4zuj 4cych przepis6w dotycz4cych ochrony danych osobowych.

Data Czytelny podpis


