SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ
W celu oszacowania wartości zamówienia niezbędnego do ogłoszenia zamówienia
publicznego, zwracam się z prośbą o podanie do dnia 07.02.2018 r. stawki netto za 1 godz.
wykonania nw. usługi.
Niniejsze zapytanie ma na celu jedynie rozeznanie runku i ustalenie wartości zamówienia.
Rozeznanie rynku prowadzone jest w ramach projektu:
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
Numer i nazwa Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg
Zakres zajęć: WARSZTATY DLA RODZICÓW Z WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
Okres zatrudnienia: marzec 2018 – styczeń 2020
Zakres zamówienia obejmuje realizację 228 godzin lekcyjnych warsztatów dla 40
rodziców/opiekunów uczniów szkół podstawowych.
Warsztaty mają na celu wsparcie rodziców/opiekunów i wzmocnienie ich umiejętności do
rozwijania u dzieci ciekawości poznawczej ,kreatywności i inicjatywności, pracy w grupie, szukania
innowacyjnych rozwiązań. Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości i nabycie wiedzy
w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dziecka. Program warsztatów będzie także
obejmował treści związane z równością płci, aby przekazać rodzic./opiekunom wiedzę nt.
przestrzegania zasad gender mainstreaming i niepowielania stereotypowego postrzegania ról
płciowych.
W projekcie zrealizowanych zostanie łącznie 228 godz. według wstępnego podziału:
- III-VI.2018 – 48 godz.
- IX.2018-VI.2019 – 120 godz.
- IX.2019-I.2020 – 60 godz.
Zajęcia odbywać się będą w salach 4 elbląskich szkół podstawowych biorących udział
w projekcie. Na potrzeby realizacji zajęć zostaną zakupione niezbędne materiały i pomoce
dydaktyczne.
Grupa odbiorców:
- 40 rodziców/opiekunów uczniów szkół podstawowych.
Zakres obowiązków osoby prowadzącej zajęcia:
- przygotowanie programu warsztatów,
- przeprowadzenie 228 godz. warsztatów.
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Wymagania obligatoryjne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) studia podyplomowe na kierunku terapia lub socjoterapia,
3) znajomość pracy metodą projektową, aktywizującymi metodami,
4) znajomość zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach,
5) znajomość zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnością.
Wymagania dodatkowe:
1) kursy/szkolenia kierunkowe związane z tematyką zajęć.

Określam stawkę netto za 1 godz. wykonania nw. usługi: ……………………………………..
(słownie:……………………………………………………………………………………. ).
Do wyceny dołączam kserokopię dyplomu poświadczającą spełnienie przez mnie wymagania
obligatoryjnego dotyczącego wykształcenia z pkt.1).
Jednocześnie poświadczam, że spełniam wszystkie wymagania obligatoryjne ujęte w pkt.2) –
pkt.5) postawione osobie do prowadzenia zajęć.

……………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)
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