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Płużnica, 08.01.2018 r.  

  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na wykonywanie czynności instruktora prowadzącego warsztaty artystyczne/rękodzielnicze  

w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” 

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica jako realizator zadania 

zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności  instruktora warsztatów 

artystycznych/rękodzielniczych w projekcie „Kluby Seniora w Gminie Płużnica.” 

 

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Osoba na stanowisku  instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych odpowiedzialna będzie 

za:  

- zrealizowanie  zajęć warsztatów artystycznych/rękodzielniczych dla niesamodzielnych uczestników 

3 Klubów Seniora w ilości łącznej 360 godzin (po 120 godzin na 1 Klub Seniora), 

- zrealizowanie  zajęć warsztatów artystycznych/rękodzielniczych z materiałów powierzonych przez 

zamawiającego, 

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (sprawozdania, listy 

obecności, dokumentacja warsztatów, itd.). 

 

II. Wymagania : 

- wykształcenie wyższe 

- minimum 2-letnie doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami dorosłymi  

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem 

zamówienia 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych 

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe 

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku instruktora warsztatów 

artystycznych/rękodzielniczych, 

- obywatelstwo polskie, 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 

Usługi będą wykonywanie od dnia podpisania umowy  do dnia 31 sierpnia 2020 r.  

Harmonogram może ulec zmianie. 

 

IV. Wymiar czasu pracy:   

360 godzin (120 godzin w 1 Klubie Seniora) 

 

V. Miejsce wykonywania zlecenia: 

Klub Seniora w Płużnicy – Płużnica 37A,  

Klub Seniora w Nowej Wsi Królewskiej – Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej,  

Klub Seniora w Orłowie – budynek Centrum Edukacji Ekologicznej  

 

VI.  Sposób składania dokumentów: 

Osoby składające oferty proszone są o sporządzenie ich w języku polskim. 



 
 

Projekt „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Ofertę można przesłać e-mailem na adres a.bernady.trgp@wp.pl lub dostarczyć w zamkniętej 

kopercie na adres: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 

Płużnica 

Koperta/Tytuł e-maila powinna/ien zawierać opis: „Instruktor warsztatów 

artystycznych/rękodzielniczych” 

następujących dokumentów: 

• cv, 

• list motywacyjny, 

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie za zgodność 

z oryginałem, 

 formularz oferty (załącznik nr 1) 

• oświadczenie (załącznik nr 2). 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 

37A, 87-214 Płużnica w zaklejonej i opisanej kopercie albo przesyłać e-mailem na adres 

a.bernady.trgp@wp.pl do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 12.00. 

- o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie, 

- oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione. 

 

VIII. Kryteria wyboru ofert: 

        1) cena (załącznik nr 1)-100% 

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje 

posiadane doświadczenie kandydata.   

 

Zapytanie o przedmiot zamówienia: 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Bernady  

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 608-759-795 

 

Do zapytania ofertowego dołączono następujące złączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie 
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