
 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Szacowanie wartości zamówienia 

dot. przeprowadzenia szkoleń/ warsztatów grupowych, rozwijających kompetencje społeczne 

 

1. Zamawiający: 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
Al. Niepodległości 778 
81-805 Sopot 
NIP: 957 065 75 46 
 

2. Źródło finansowania: 

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Pomorska Akademia Wolontariatu” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wśród uczestników projektu „Pomorska Akademia 

Wolontariatu” szkoleń rozwijających kompetencje społeczne.  

Uczestnikami projektu są osoby młode tj. w  wieku 18-29 lat, które zakwalifikowały się do projektu po 

rekrutacji dokonanej na podstawie kwestionariusza oceny sporządzonego przez 

kandydata/kandydatkę na uczestnika oraz mentora/opiekuna kwalifikującego do udziału w projekcie. 

Szkolenia będą przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego lub w jednej z placówek, zgodnie z 

preferencjami uczestników.  

Tematyka szkoleń: 

1. Wystąpienia publiczne i autoprezencja 

2. Edukacja globalna i międzykulturowa 

3. Inteligencja emocjonalna i zarządzanie stresem 

4. Efektywna komunikacja interpersonalna 

5. Praca w zespole 

 

Zainteresowani wykonawcy proszeni są o zdeklarowanie się co do ilości i tematyki szkoleń, które są w 

stanie przeprowadzić. 

 

Łączna liczba godzin szkoleniowych – 150. Odbędzie się średnio 5 szkoleń po 5h dydaktycznych, w 6 

grupach.  

Od wykonawców wymaga się reakcji na zgłoszone zapotrzebowanie w ciągu 3 dni roboczych. 

Zamówienie będzie realizowane do 31.12.2020 roku. 

 

 



 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

4. Szacunkowa wartość zamówienia: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

ŁĄCZNĄ CENĘ NETTO…………………………..ZA 150 GODZIN ZEGAROWYCH, CO DAJE CENĘ NETTO…………..ZA 1 

GODZINĘ ZEGAROWĄ. 

ŁĄCZNĄ CENĘ BRUTTO…………………………ZA  150 GODZIN ZEGAROWYCH, CO DAJE CENĘ BRUTTO………….. ZA 1 

GODZINĘ ZEGAROWĄ. 

Oświadczam, że w określonej powyżej cenie brutto uwzględnione są wszystkie koszty Wykonawcy 

m.in. podatek, ubezpieczenie – jeśli takie występują i inne. 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/powiązana osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz nie 

jestem pracownikiem Zamawiającego. 

Oświadczam, iż posiadam wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/ 

warsztatów dla dorosłych/ młodzieży - posiadam min. 2 letnie udokumentowane doświadczenie w 

realizacji szkoleń o tematyce wskazanej w projekcie.  

 

Imię i nazwisko/firma  

Telefon do kontaktu  

E-mail do kontaktu  

 

Data i podpis………………………………………… 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w szacowaniu wartości 

zamówienia dla potrzeb obecnego procesu rozeznania rynku oraz dla potrzeb przyszłych procesów 

rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą 

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.U.UE.L.2016.119.1)” 

 

 

Data i podpis…………………………………… 


