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W ramach procedury rozeznania rynku 

zapraszamy do składania ofert  na wykonanie usługi polegającej na 
przeprowadzeniu warsztatów z zakresu animacji czasu wolnego jako formy aktywizacji 
społeczno ści lokalnej  w ramach projektu: „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego 
Starego Miasta w Tczewie”  

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę 
organizacji i przeprowadzenia warsztatów  z zakresu animacji czasu wolnego jako formy aktywizacji 
społeczno ści lokalnej  zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być 
złożone/przesłane do dnia 10.02.2012 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 
58 532-60-03. 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych 
dokumentów. 

Dodatkowo informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zawiera umowy na 
podstawie własnych umów stosowanych w MOPS w Tczewie. 

Złożone oferty nie stanowią oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również 
niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, jest rozeznaniem rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia. 

Wstępny opis zadania: 

1. Trener – osoba fizyczna  przeprowadzi na podstawie umowy zlecenia  
łącznie 36 godzin teoretyczno-praktycznych warsztatów  z zakresu   animacji czasu 
wolnego jako formy aktywizacji społeczno ści lokalnej   dla 10  osób 
(pracowników/wolontariuszy MOPS w Tczewie) w ramach projektu: „Rewitalizacja strefy A 
obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”  finansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.  

2. Zajęcia będą prowadzone według programu opracowanego przez trenera 
3. Program zajęć realizowany będzie z uwzględnieniem niestereotypowego przekazu 

dotyczącego płci, ukierunkowany będzie na znoszenie stereotypów społeczno-kulturowych 
płci. 

4. Zlecenie na przeprowadzenie programu warsztatów obejmie ł ącznie 36 godzin 
zegarowych (6 zaj ęć po 6 godzin) w tym co najmniej 30 godzin zaj ęć praktycznych.  

5. Celem programu warsztatów praktyczne  przygotowanie uczestników do pracy na rzecz 
społeczności lokalnej poprzez warsztaty z zakresu animacji czasu wolnego jako formy 
aktywizacji społeczno ści lokalnej.  

6. Program musi zawiera ć nast ępujące elementy:  
• funkcje i rodzaje animacji, 
• rola animatora, 
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• trening twórczo ści (twórcze rozwi ązywanie problemów, kreatywno ść, radzenie 
sobie podczas trudnych sytuacji w prowadzeniu anima cji), 

• ćwiczenia kształtuj ące komunikacj ę w grupie, 
• praktyczne warsztaty z animacji dla dzieci, młodzie ży i dorosłych. (realizacja 

zabaw, konkursów, wyst ępów w przestrzeni zamkni ętej i w plenerze).  
• Przygotowywanie programów animacji  

7. Materiały do przeprowadzenia warsztatów zapewni MOPS po uzgodnieniu z trenerem i 
akceptacji planowanych wydatków pod względem zgodności z projektem. 

8.  Zajęcia będą prowadzone w Forum Inicjatyw Społecznych MOPS w Tczewie. 
9. MOPS zapewni oznakowanie miejsca realizacji zajęć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

promocji projektu. 
10. Warunki płatności: Z osob ą prowadz ącą warsztaty zostanie podpisana 

umowa cywilnoprawna (zlecenie).  Płatność nastąpi na rachunek bankowy 
wskazany przez prowadzącego w ciągu 7 dni po zaakceptowaniu wykonania usługi przez 
Zamawiającego. 

Kontakt oraz pytania i wątpliwości można składać w formie mailowej do Pana Krzysztofa 
Cymanowskiego k.cymanowski@mops.tczew.pl  

Miejski O środek Pomocy Społecznej          

      Ul. Armii Krajowej 39                                                         83-110 Tczew 

 
 


