
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

1 

Wierzbica, 29.01.2011 r. 

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy 

26-680 Wierzbica, ul. Krasickiego 27 

                   /wnioskodawca/ 

  

 

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy w związku z realizacją projektu „Wierzbicki GOK 

śpiewa i tańczy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje trenerów/nauczycieli 

muzyki i tańca posiadających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przygotowania 

wokalnego i muzycznego jak również realizacji i interpretacji utworów oraz  wykwalifikowanego 

instruktora tanecznego z uprawnieniami w kat. II. Od kandydatów  wymagamy średniego lub wyższego 

wykształcenia z dużą dozą cierpliwości oraz doświadczeniem pedagogicznym.  

 

Głównym celem projektu jest integracja społeczna mieszkańców wiejskiej gminy Wierzbica poprzez 

podniesienie świadomości i poziomu umiejętności mieszkańców, a także przybliżenie wartości 

kulturowych.  

Głównymi uczestnikami projektu są mieszkańcy gminy Wierzbica (82 osoby) tj.:  

 60 członków KGW na  warsztaty wokalne  

 12 dorosłych uczestników zajęć tanecznych (liczba kandydatów minimalna) 

 10 dzieci ze szkoły podstawowej na zajęcia chóru 

 

 

 

Zajęcia umożliwią mieszkańcom gminy Wierzbica nabycie podstawowych umiejętności związanych            

z wyćwiczeniem dykcji, właściwego oddechu oraz śpiewu w chórze dla grup wokalnych natomiast 

grupa taneczna zdobędzie umiejętność podstawowych kroków tanecznych.  

Wszyscy uczestnicy projektu „Wierzbicy GOK śpiewa i tańczy” otrzymają certyfikaty uczestnictwa      

w szkoleniach.  

Okres trwania szkoleń w ramach projektu: luty- 31 maja 2011 r. w wymiarze:  

 144 godzin edukacji wokalnej dla KGW ( dzienniki zajęć) 

 28 godzin edukacji tanecznej dla dorosłych ( dzienniki zajęć) 

 56 godzin edukacji wokalnej dla dzieci ze szkoły podstawowej (dzienniki zajęć) 

Miejsce realizacji: Wierzbica 

 

Udział w warsztatach ma na celu rozwijanie u uczestników projektu indywidualnych zainteresowań na 

obszarach wiejskich, zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom: dzieciom, młodzieży i dorosłym, 

przyczynienie się do przełamania bariery towarzyskiej w tańcu i śpiewie oraz występów scenicznych              

a przede wszystkim wzrost świadomości mieszkańców na temat korzyści wynikających z edukacji 

kulturowej. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy 

26-680 Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 27 
                   /wnioskodawca/ 

  

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO 
 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy  

26-680 Wierzbica, ul. Janka Krasickiego 27 

 
 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

1. Przeprowadzenie szkoleń (zajęć) dla mieszkańców z terenu gminy Wierzbica z zakresu 

warsztatów wokalnych i tanecznych. 

1.1. Program zajęć: 

1.1.1   6 Kół Gospodyń Wiejskich  - edukacja wokalna  

1.1.2   1 grupa taneczna dla dorosłych : 

I stopień : Samba, Cha – Cha , Rumba , Blues , Rock and Roll, Walc angielski, Quickstep, 

Tango 

II stopień : Samba , Cha – Cha , Rumba, Salsa , Blues , Rock and Roll , Walc angielski , Walc 

wiedeński, Quickstep, Tango . 

1.1.3   1 grupa chóru dla uczniów PSP  

 

 

 

1.2. Podczas realizacji całego projektu w szkoleniu weźmie udział 82 osoby z miejscowości 

Wierzbica.  

1.3. Warsztaty realizowane będą dla: 

1.3.1 dzieci i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych  

1.3.2 dorosłych w systemie wieczorowym  
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III. Wymagania związane z wykonaniem: 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:  

a. Posiadają doświadczenie w zakresie nauczania wokalnego oraz tanecznego 

b. posiadają wyższe lub średnie wykształcenie. 

IV. Ofertę należy: 

1. złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą na adres biura projektu, nr 048 

6182011 lub drogą elektroniczną na adres: gokwierzbica@poczta.fm w terminie do dnia 

07.02.2010 r. do godz. 13.00. Decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego. 

2. Oferta powinna zawierać: 

a. CV z opisem doświadczenia w zakresie nauczania wokalnego lub tanecznego; 

b. Propozycję cenową, którą należy złożyć na załączonym formularzu – załącznik nr 1; 

3. Opis sposobu obliczenia ceny: 

a. W cenie szkolenia należy uwzględnić wartość usługi netto (koszt za  

1 godzinę szkoleniową); 

b. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy. 

V. Kryteria oceny oferty: 

1. Przy ocenie oferty brane pod uwagę będą następujące elementy: 

a. Cena netto – wartość wagowa oceny „cena netto” – 20% 

b. Ocena zaproponowanego programu szkolenia – 40% 

c. Doświadczenie w zakresie nauczania wokalnego lub tanecznego – 40% 

 Udokumentowane praktyczne doświadczenie w zakresie nauczania wokalnego lub 

tanecznego – od 0 do 20 pkt 

 Ilość udokumentowanych, przeprowadzonych godzin szkoleniowych z zakresu 

nauczania wokalnego lub tanecznego w okresie ostatnich 3 lat (z uwzględnieniem 

programów unijnych)– od 0 do 20 pkt 

2. W drugim etapie brana będzie komunikatywność w przekazywaniu wiedzy. 

Maksymalna liczba punktów = 100 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszych ofert i przejściu do drugiego etapu Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. 
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Załącznik nr 1 

 

WZÓR FORMULARZA OFERTY CENOWEJ 

 

 

Dane wykonawcy 
/nazwisko imię, data miejsce urodz.,  

miejsce urodzenia, wykształcenie, specjalność/ 

 

 

 

 

 Gminny Ośrodek Kultury  

 w Wierzbicy 

 26-680 Wierzbica 

 ul. Janka Krasickiego 27 

 

 

Nawiązując do zapytania na realizację usługi polegającej na*: 

 *Przeprowadzeniu szkoleo  w związku z realizacją projektu „Wierzbicki GOK śpiewa i taoczy” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
1. Oferuję wykonanie usługi objętej zamówieniem za: 

a. Cenę netto wynoszącą ……………..pln/ za 1 godzinę szkoleniową,  
(słownie: ……………………………………………………………….................................................…) 

b. Należny podatek VAT ……………………………………………………….…….. 
(słownie: ……………………………………………………………….................................................…) 
 

2. Deklaruję chęd wykonania zamówienia w Wierzbicy w zakresie: 
Lp. Usługa TAK NIE 

1. Przeprowadzenie szkoleń (zajęć) dla mieszkańców  

z terenu gminy Wierzbica z zakresu nauczania 

wokalnego lub tanecznego * 

  

    

 
3. Termin wykonania zamówienia: luty 2011 r. –  31 maja 2011 r.  
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeo. 
5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

 

……………………………, dnia ………………………..  ………………………………. 

                     /czytelny podpis/ 

 

*niepotrzebne skreślić 


