
 

Maków Mazowiecki, dnia 08.04.2022 r. 

 

Projekt: Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + w Makowie Mazowieckim w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, Edycja 2022, Moduł II 

 

Zapytanie ofertowe 

Dotyczące prowadzenia zajęć z rękodzieła dla podopiecznych Klubu Senior+ w Makowie 

Mazowieckim w ramach realizacji projektu „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + 

w Makowie Mazowieckim” 

 

1.Nazwa i adres zamawiającego: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polna 1, 06-200 Maków Mazowiecki 

tel. 29 71 71 251, fax. 29 6911401, mops@makowmazowiecki.pl 

2.Tryb zapytania ofertowego: 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – rozeznanie rynku. 

3.Opis przedmiotu zapytania: 
Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla nie 

więcej niż 30 osób uczęszczających do Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim w ramach 

projektu „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + w Makowie Mazowieckim” 

współfinansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego. Zajęcia będą się odbywać w 

budynku Klubu Senior + przy ul. Stanisława Moniuszki 6A.  

Harmonogram szczegółowych zajęć indywidualnych i grupowych w ilości 12 godzin na 

miesiąc zostanie ustalony przez Zamawiającego usługę z Wykonawcą po rozstrzygnięciu 

zapytania. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze. Zakres zajęć obejmuje: 

a/ Prowadzenie zajęć z rękodzieła dla seniorów; 
b/ Omawianie technik rękodzieła i sposobów ich wykorzystywania w codziennym życiu; 
c/ Rozwijanie sprawności manualnej uczestników; 
d/ Rozwijanie kreatywności i wyobraźni seniorów; 
e/ Udzielanie porad i odpowiadanie na zadawane pytania dotyczące zajęć; 
f/ Wykonywanie usługi zgodnie z zasadami sztuki i etyki zawodowej; 
g/ Odpowiedzialność za sprzęt, który jest używany podczas zajęć; 
h/ Bieżące wypełnianie dokumentacji związanej z realizacją wsparcia; 
i/Prowadzenie dziennika zajęć. 

 

4.Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa zlecenie.  
5.Wymagania wobec wykonawców: 



 

O niniejszą ofertę mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, które wykażą, że 

spełniają łącznie następujące warunki: 

1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający 

uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent posiada: 

a/ wykształcenie średnie, wyższe kierunkowe, potwierdzone kopiami dyplomów, 

zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursów, szkoleń itp., 

b/ co najmniej 2 –letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w wymiarze miesięcznym 

odpowiadającym co najmniej 1 etatowi za każdy miesiąc w przedmiotowym okresie, 

potwierdzone stosownymi dokumentami m.in. kopiami umów o pracę, zakresu obowiązków, 

umów cywilnoprawnych, referencji, listów polecających, itp. 

c/ zatrudniona osoba będzie obowiązana prowadzić dokumentację konsultacyjną dla osoby 

wspieranej na podstawie której Zamawiający dokona rozliczeń finansowych za 

przepracowane godziny, 

d/ mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

2. W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału:  

a/ Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

Zamawiającemu szkodę przez to , że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie 

wobec Zamawiającego, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie 

ponosił odpowiedzialności; 

b/ Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 

uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 

doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości 

prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 

c/ osoby karane.  

d/ oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

6.Kryteria oceny oferty: 
a/Kwalifikacje i przygotowanie zawodowe –70%, 

b/Cena za 1 godz. wykonanej usługi –30%. 

7.Sposób przygotowania oferty:  
1. Formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, dyplom ukończenia 

studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach. 

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. 



 

4. Oświadczenie o niekaralności. 

5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

8.Termin i miejsce składania ofert: 
a/ Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej 

nazwę i adres wykonawcy oraz informację „Oferta – zajęcia z rękodzieła w Klubie Senior+ w 

Makowie Mazowieckim” do dnia 12.04.2022r. do godziny 15.00.  

b/ Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, 

ul. Polna 1  

9.Informacja o wyborze wykonawcy: 
Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, zgodnie 

z kryteriami oceny.  

10 .Pozostałe postanowienia: 
Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


