
 

 

Sopot, 02.02.2018 r. 

Szacowanie wartości zamówienia 

Przeprowadzenie 32 godzin warsztatów psychoedukacyjncych 

Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym. 

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zwraca się do 

potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości 

zamówienia. 

 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów dla dwóch grupy uczestników (każda z 

grup do 13 osób, łącznie 25 osób) 32 godzin warsztatów psychoedukacyjnych dla dwóch grup, w 

czterech 8 godzinnych blokach (4 dni po 8h zajęć, każda grupa 2 dni po 8h zajęć), dla uczestników 

projektu Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem, w terminie szczegółowo ustalonym z Zamawiającym. Zamawiający wyłoni 

Wykonawcę, po upływie określonego terminu składania oferty. Ze zwycięzcą przetargu zostanie 

zawarta umowa na świadczenie usług będących przedmiotem zapytania., 

CPV 80000000-4 

 

Informacje dodatkowe: 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

• Poprowadzenie warsztatów dla dwóch grupy uczestników (każda z grup do 13 osób, łącznie 

25 osób) realizacja 16-godzinnych warsztatów dla dwóch grup uczestników (łączeni do 

zrealizowania 32 godziny warsztatów) – podzielonych na bloki 8-godzinne, uwzględniające 

przerwę obiadową (4 dni po 8h zajęć, każda grupa 2 dni po 8h zajęć); 

• Tematyka warsztatów powinna obejmować zajęcia psychologiczne, w tym motywujące 

uczestników projektu do podjęcia działań aktywizujących społecznie i zawodowo oraz 

weryfikujące i podnoszące ich kompetencje społeczne np. pracy w grupie, roli w zespole; 



 

• Sporządzenie informacji po warsztatach, na temat każdego uczestnika na podstawie 

obserwacji jego zachowania podczas warsztatów; 

• Prowadzenie dokumentacji projektowej z realizowanych zajęć; 

• Realizowanie zamówienia w sposób zapewniający ochronę poufności i bezpieczeństwa 

danych osobowych klientów; 

3. Termin realizacji zamówienia: 4 dni robocze (po 8h każdy), pomiędzy 19.02.2018 r. a 

15.03.2018 r. szczegółowo ustalonym z Zamawiającym. 

 

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia 

Szacowanie należy składać w formie mailowej na adres j.krukowska@mopssopot.pl do dnia 

09.02.2018 r. do godziny 15.00. 

Osoba do kontaktu: 

Joanna Krukowska - tel. 58 551 17 10 wew. 250 

 

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 
 

Przeprowadzenie 32 godzin (zegarowych) warsztatów psychoedukacyjnych: 

Cena brutto: ……………… zł 

Stawka VAT:……..%  

Cena netto: ……………… zł 
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