
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie zajęć rytmiczno

ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na 
inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

I. ZAMAWIAJĄCY  

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26
tel./fax 48 676 20 29, NIP 811-172-92

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie 
Planu Komunikacji na rok 2019, poddziałanie 19.
w ramach inicjatywy LEADER  
i Rozwój”. Gminy: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia
Miasto, Policzna, Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń

 
Lp. 

 

1. 

Przeprowadzenie zajęć rytmiczno
Liczba godzin zajęć: min. 15 
Okres trwania zajęć: marzec –

2. 
W celu przeprowadzenia zajęć zapewnienie 
wysokości co najmniej 2,80 m. oraz dostępem do szatni, toalet, zaplecza itp.

3. 

W zakres zamówienia wchodzi:
1) przygotowanie atrakcyjnego 
2) organizacja zajęć np. dwa raz
3) dokumentowanie przebiegu zajęć
4) zapewnienie uczestnikom wody mineralnej,
4) zapewnienie nadzoru merytorycznego
i bezpieczeństwa uczestnikom.

4. 

Oferta musi zawierać: 
• cenę w PLN za całość realizacji zadania
• proponowany program zajęć,
• kwalifikacje trenera, 
• miejsce realizacji zajęć. 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zwoleń, dnia 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
rytmiczno – ruchowych (fitness)w realizowaniu operacji w 

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń,                                     
92-86,  stowarzyszeniedir@tlen.pl 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przeprowadzenie Zajęć rytmiczno – ruchowych (fitness)
Planu Komunikacji na rok 2019, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzez kosztów bieżących i aktywizacji 

 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki Gmina, Pionki 

ów oraz Zwoleń. 

Opis przedmiotu zamówienia 
rytmiczno– ruchowych dla grupy min. 15 uczestników

 
– kwiecień 2019r.  

W celu przeprowadzenia zajęć zapewnienie wentylowanej sali o powierzchni min. 80 m
wysokości co najmniej 2,80 m. oraz dostępem do szatni, toalet, zaplecza itp.

W zakres zamówienia wchodzi: 
atrakcyjnego programu zajęć, uzgodnionego z Zamawiając

np. dwa razy w tygodniu max. 2h jednorazowo, 
dokumentowanie przebiegu zajęć- listy obecności i zdjęcia, 

wody mineralnej, 
4) zapewnienie nadzoru merytorycznego (trenera/instruktora z kwalifikacjami i doświadczeniem) 
i bezpieczeństwa uczestnikom. 

cenę w PLN za całość realizacji zadania, 
proponowany program zajęć, 

WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Zwoleń, dnia 14.02.2019r.  

w realizowaniu operacji w 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

700 Zwoleń,                                         

(fitness), w ramach realizacji 
rzez kosztów bieżących i aktywizacji  

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo  
, Kazanów, Pionki Gmina, Pionki 

uczestników 

wentylowanej sali o powierzchni min. 80 m2, o 
wysokości co najmniej 2,80 m. oraz dostępem do szatni, toalet, zaplecza itp. 

amawiającym, 

(trenera/instruktora z kwalifikacjami i doświadczeniem)  



 

 

 Ofertę może złożyć wykonawca, który:  

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.                              
2. Dysponuje niezbędnym zapleczem do realizacji zadania.                                                               
3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.                                                                                     
4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku po protokolarnym 
odbiorze dokumentacji (listy obecności i zdjęcia).                                                                                                     
5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik 
nr 1)                                                                                                                                        Oferta 
powinna:                                                                                                                                               
a) posiadać datę sporządzenia,                                                                                                                     
b) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,                                                                             
c) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,                                                                                     
d) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,                                                                                             
e) zawierać wszystkie wymagane załączniki.                                                                                                     

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: 
stowarzyszeniedir@tlen.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:                 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” ul. Wojska Polskiego 78, 26 -700 Zwoleń                        
do dnia 28 lutego 2019 r. Decyduje data wpływu oferty do biura. Oferty złożone po terminie 
lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego 
upoważnione, nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niniejsze zapytanie zostało 
opublikowane na stronie internetowej www.dir.zwolen.com Wykonawca pokrywa wszystkie 
koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

VI. OCENA OFERTY 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena – 100 % .  

 

 

 

 
VII. DODATKOWE INFORMACJE     



 

 

 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają pracownicy biura 

Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”. 
Telefon: 48 676 20 29 
E-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i 
Rozwój” do złożenia zamówienia. 

 
Informuję, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną:                                                                              
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dziedzictwo  i Rozwój” z siedzibą w 
Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, zwany dalej Administratorem; Administrator 
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,                                                      
 2) Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 48 676 20 29 lub pod adresem email 
stowarzyszeniedir@o2.pl adres pocztowy: Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 
78, 26-700 Zwoleń,                                                                               
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oferty i ewentualnie podpisania umowy cywilno 
- prawnej  i nie będą udostępniane innym odbiorcom,                                                                  
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, Ustawa 
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000, z p. zm.) 
5) Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne w celu oceny oferty i ewentualnego zawarcia 
umowy. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do:                                                                                                                                                    
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,                                                                                                         
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,                                                                                                                                    
• przenoszenia danych,                                                                                                                                                          
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                                       
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,                                                                                                     
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,                                                                                                
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia okresu trwałości projektu                              
i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych.  
  



 

 

 

 

 

…………………, dnia ………………

odpowiadając na zapytanie dotycząceprzeprowadzenia zajęć 
realizowaniu operacji w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących                                         

i aktywizacji w ramach inicjatywy LEADER  
lata 2014-2020 na  terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie                            „Dziedzictwo i 

Rozwój”oferuję/

I. Dane Oferenta : 
Nazwa/nazwisko i imię: ....................................................................................................

Adres: ........................................................................................

Nr telefonu: .............................................................................................................

Internet: http:// ................................................................................................................

e-mail: 

......................................................@...............................................................

.............................................................

II. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

1. Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto złotych: ..............................................
(słownie:............................................................……………...................................................
- brutto złotych:..............................................
(słownie:...............................................................................……………….............................

- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ..................
(słownie:.....................................................................……………..........................................

 

do zapytania ofertowego z dnia 

…………………, dnia ……………… 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
ul. Wojska Polskiego 

FORMULARZ OFERTY 
odpowiadając na zapytanie dotycząceprzeprowadzenia zajęć rytmiczno– ruchowych 

realizowaniu operacji w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących                                         
y LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich                                  na 

na  terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie                            „Dziedzictwo i 
oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania:

: ....................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................

Nr telefonu: .............................................................................................................

....................................................................................................

......................................................@..........................................................................

...............; NIP .............................................................

Zapytanie ofertowe 

przedmiotu zamówienia za cenę: 

netto złotych: .............................................. 
(słownie:............................................................……………...................................................

........................................ 
(słownie:...............................................................................……………….............................

w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ..........................zł
(słownie:.....................................................................……………..........................................

Załącznik Nr 1 
do zapytania ofertowego z dnia 14lutego 2019 r. 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
ul. Wojska Polskiego 78                       

26 - 700 Zwoleń 

ruchowych (fitness)     w 
realizowaniu operacji w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących                                         

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich                                  na 
na  terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie                            „Dziedzictwo i 

emy wykonanie przedmiotowego zadania: 

: .............................................................................................................................. 

.................................................................. 

.................................... 

................................................................................................................................. 

.................................REGON 

......; NIP .......................................................................... 

(słownie:............................................................……………................................................................) 

(słownie:...............................................................................………………..........................................) 

........zł 
(słownie:.....................................................................……………........................................................) 



 

 

2. Deklaruję/-emyponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu 
ofertowym. 

3. Miejsce realizacji zadania:Adres: 
……………………………………………………………………………………............... 

4. Wstępny program zajęć: 

a) ……………………………………………………………………. 
b) ……………………………………………………………………. 
c) ……………………………………………………………………. 
d) ……………………………………………………………………. 
e) ……………………………………………………………………. 

5. Oświadczam/y, że: 
- zapoznałem -am/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do 
niego zastrzeżeń, 
w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
- w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/-emysię do podpisania umowy w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego, 
- gwarantuję/-emy niezmienność ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia do końca 
2019 r. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
- Załącznik Nr 2  

7. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest: 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………... 

Numer Telefonu: ………………………………………………………………………...     

................................ dn. ....................................................................................                                Podpis/y 
osoby/osób upoważnionej/ych                                                                                                                                              do 

reprezentowania Wykonawcy 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), w celu oceny oferty i podpisania ewentualnej umowy. 

Podpis/y osoby/osób upoważnionej 



 

 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 
Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego
przeprowadzenia zajęć rytmiczno 
poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”                                                         

 
oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia,
posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
 
Jednocześnie stwierdzam/y, iż 
związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
 
 
....................................... dn. ............................ 
 

 

do zapytania ofertowego z dnia 14 lutego 2019 r.

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 

zapytania ofertowego na: 
przeprowadzenia zajęć rytmiczno – ruchowych (fitness) w realizowaniu operacji 
poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  i aktywizacji w ramach inicjatywy 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020na  terenie Lokalnej
„Dziedzictwo i Rozwój”                                                         

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia,
posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem 
echnicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż jestem/śmyświadomy/i odpowiedzialności karnej 
fałszywych oświadczeń. 

....................................... dn. ............................  

........................................................
podpisy osoby/osób upowa

do reprezentowania Wykonawcy

 
 

Załącznik Nr 2 
do zapytania ofertowego z dnia 14 lutego 2019 r. 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

ruchowych (fitness) w realizowaniu operacji w ramach 
aktywizacji w ramach inicjatywy 

terenie Lokalnej Grupy 
„Dziedzictwo i Rozwój”                                                          

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 
posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem 
echnicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

świadomy/i odpowiedzialności karnej 

........................................................ 
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 


