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ROZEZNANIE CENOWE nr KS 4/2020 

 

W ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, 

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

Zadanie zlecone : „Utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na terenie jednostki 

urbanistycznej  Czerniewice” 

 

 

Parafia p.w. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu  zwraca się z prośbą o złożenie oferty 

cenowej: 

 

1. Zamawiający:  

Parafia p.w.  Matki Bożej Łaskawej 

ul. Włocławska 256 

87-100 Toruń 

NIP 9561434232 

 

 

2. Przedmiot rozeznania cenowego:  

Przedmiotem rozeznania cenowego jest wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego  

za realizację merytoryczną zajęć informacyjnych na temat terapii modą w Klubie 

Samopomocy przy Parafii p.w. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu, w związku z realizacją 

zadania zleconego: „Utworzenie i prowadzenie klubu samopomocy na terenie jednostki 

urbanistycznej Czerniewice” w ramach projektu: „Rozwój usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 

Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Włączenie 

społeczne i rozwój usług społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do: 

 

 przygotowania oraz przeprowadzenia 5-cio godzinnych zajęć informacyjnych 

na temat terapii modą dla uczestników Klubu Samopomocy ARKA  

w Czerniewicach w miesiącu marcu 2020 r. 

 wskazania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

 zapewnienia świadczenia przedmiotowej usługi przez osobę spełniającą 

następujące wymagania obligatoryjne: 
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- wykształcenie wyższe kierunkowe 

- min. 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

 

 

4. Zajęcia zrealizowane zostaną w dzień roboczy, w godzinach funkcjonowania Klubu, 

w dniu ustalonym z Zamawiającym w miesięcznym harmonogramie. Wynagrodzenie 

Wykonawcy nastąpi w oparciu o umowę zlecenia lub na podstawie faktury VAT. 

Miejsce realizacji zlecenia – siedziba Klubu Samopomocy ARKA, Parafia p.w. Matki 

Bożej Łaskawej ul. Włocławska 256, 87-100 Toruń. 

 

5. Termin składania ofert cenowych 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

2) Oferta powinna być przesłana na: 

 Formularzu cenowym zgodnym ze wzorem określonym w Załączniku nr 

1, w terminie do 13.03.2020 r.  na adres e-mail: 

samopomoc.czerniewice@gmail.com 

 

3) Pytania do niniejszego rozeznania cenowego należy kierować na adres e-mail: 

samopomoc.czerniewice@gmail.com 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

 

 


