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Boguchwała, dn.'1 6.09.201 6

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 20o4r. Prawo zamÓwień publicznych

Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. DoktoraTkaczowa 134,

zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi
1. opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie warsztatów rekreacii ruchowei tvpu Dance-aerobik dla osób

w wieku 18+ z terenu Gminv Boquchwała pn. ,.Ruch to zdrowie'''

2. lnne istotne warunki zamówienia:

o Przeprowadzenie warsztatów rekreacji ruchowej typu Dance-aerobik dla osÓb

W wieku (18+; z terenu Gminy Boguchwała. Warsztaty rekreacji ruchowej

przeznaczone będą dla osob chcących efektywnie wykorzystac czas wolny,

zwiększyc akceptacje siebie i swojego ciała, zachować sprawnośc fizyczną i zdrowy

tryb Życia' Gimnastyka powinna byÓ dostosowana do mozliwości i potrzeb

uczestników.

. Ząęcia moŻe prowadzió trener, ktory posiada odpowiednie wykształcenie

i doświadczenie w zakresie prowadzenia tego typu zajęć (lnstruktor rekreacji

ruchowej, specjalność -Taniec) bądŹ ukończone dodatkowe kursy, ktore nadają mu

pełne kwalifikacje do przeprowadzenia takich warsztatów.

o Zadaniem trenera, oprócz prowadzenia warsztatów, będzie również

sporządzenie programu zajęó pn. ,,Ruch to zdrowie'' w którym oprócz samych
z4ęć ruchowych będą przekazane informacje o efektywnym zagospodarowaniu
czasu wolnego zamiast używek.

3. Planuje się utworzenie:

o minimum 2 grup, ok. 15 osobowych w Boguchwale.

KaŻda z grup będzie uczestniczyÓ w zajęciach raz w tygodniu po '1,5 godz' lub

dwa razy w tygodniu po 45 minut w nieodpłatnie udostępnionym lokalu na

terenie Boguchwały.

. Jednej grupy ok. 15 osobowej w Niechobzu. KaŻda z grup będzie uczestniczyc

w zajęciach raz w tygodniu po 1,5 godz. lub dwa razy w tygodniu po 45 minut

w nieodpłatnie udostępnionym lokalu na terenie Niechobrza.

o Jednej grupy ok. 15 osobowej w LutoryŻu. Każda z grup będzie uczestniczyÓ

w zajęciach raz w tygodniu po 1,5 godz. lub dwa razy w tygodniu po 45 minut

w nieodpłatnie udostępnionym lokalu na terenie Lutoryza'

. Jednej grupy ok. 15 osobowej w Zgłobniu. Kazda z grup będzie uczestniczyć

w zajęciach raz w tygodniu po 1,5 godz. lub dwa razy w tygodniu po 45 minut

w nieodpłatnie udostępnionym lokalu na terenie Zgłobnia.

4. \N zaleŻności od statusu osoby, ktÓrej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

ZlecĄący z kwoty brutto potraci zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych



i składki ZUS. Jezeli jest to osoba prowadząca działalnośÓ gospodarczą

wynag rodzen iem jest kwota brutto rach u nku/faktu ry.

5. W przypadku gdy, uczestnicy po zakończeniu programu WyraŻą chęć kontynuowania

udziału w warsztatach z własnych środkow, zadeklarowana kwota W ofercie na

prowadzenie zĄęc pozostanie niezmieniona przez okres co najmniej 3 miesięcy od

zakonczenia programu.

6. Dokładne terminy warsztatow zostaną uzgodnione z Wykonawcą, ktory złoŻy

najkorzystniejszą ofeńę.

7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

8. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy' ktorzy :

o posiadają udokumentowane uprawnienia do wykonywania zamówienia

o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

9. Terminrealizacjizamówienia:

1 paŹdziernika 2016 _ 20 grudnia 2016

10. Kryteria oceny ofert:

Najnizsza cena usługi za 1 godzinę warsztatów. W przypadku osób nie prowadzących

działalności gospodarczej będzie brany pod uwagę łączny koszt pracodawcy.

'l1. osoba z Gminy Boguchwała uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Błońska-Mnich, tel. 17 87 55255

12. Sposób przygotowania oferty:

ofeńę naleŻy sporządziĆ w formie pisemnej z adnotacją ,,Prowadzenie warsztatÓw

rekreacji ruchowej typu Dance-aerobik dla osob w wieku '18+

z terenu Gminy Boguchwała pn. ,,Ruch to zdrowie''.

13. Sposób złożenia oferty:

ofertę naleŻy AoŻyc W terminie do dnia 22.09'2016 r" do godziny '11.00

w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała,

bądz przesłac pocztą.

Za zachowanie terminu rozumie się datę otrzymania oferty przez ZamawiĄącego na

załączonym formularzu ofeńowym wraz z odpisem z właściwego rejestru albo

zaŚwiadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz

potwierdzen ie wykształcenia.

ZamawiĄący dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich

kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zapytanie ofeńowe nie stanowi zobowiązania Gminy Boguchwała do

zawarcia umowy.
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