
Bydgoszcz, dnia 05.09.2018 r. 
 

Zaproszenie do współpracy animatora w ramach projektu: „Centrum Wielu Pokoleń” 
 

1. Zamawiający: Fundacja Pro Omnis siedziba ul. Jerzego Rupniewskiego 11 85-796 Bydgoszcz, biuro 
projektu : ul. Jarużyńska 9 85-790 Bydgoszcz, NIP 5542866796, REGON 340715939.  

2. Dotyczy: wynagrodzenia animatora świadczącego usługę przez okres 10 miesięcy  (NIE WIĘCEJ NIŻ 
120 H nie mniej niż 24 spotkania po śr. 5H) dla uczestników projektu „Centrum Wielu Pokoleń” – 
ok. 30 osób z otoczenia ok. 15 uczestniczek i uczestników dziennego domu pobytu Centrum Wielu 
Pokoleń przy ul. Jarużyńskiej 9 w Bydgoszczy. 

 
3. Usługa świadczona będzie w okresie od 01.10.2018 r. do 31.07.2019 r., w dni robocze tj. od 

poniedziałku do piątku, możliwe są spotkania w święta i weekendy, jeśli taki termin zaplanowany 
z uczestnikami.   

4. Do składania ofert współpracy upoważnione są wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).  
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 
Przedmiot zaproszenia do współpracy: 

 
Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest pozyskanie animatora/podmiotu świadczącego usługę 
animacyjną. Usługa dotyczy organizacji spotkań animacyjnych w zakresie wspierania aktywności 
obywatelskiej, poprzez podnoszenie świadomości przynależności do społeczności lokalnej dla 
uczestników projektu (osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia). Na spotkania animator ma m.in. 
za zadanie zapraszać  lokalnych działaczy, społeczników, polityków, przedstawicieli władz itp..  
Animator powinien przygotować harmonogram zajęć na 10 mcy z uwzględnieniem świąt i listę 
zapotrzebowania na materiały do zajęć animacyjnych z wyprzedzeniem minimum 6 tygodni. 

 
Oferent powinien zapewnić realizację usługi przez osobę/osoby spełniającą/spełniające min. 
następujące kryteria:  
a) wykształcenie kierunkowe, lub 
b) doświadczenie zawodowe min. 2 letnie w zakresie prowadzenia takich zajęć. 

 
Wykonawca wskaże minimum 1 osobę do realizacji tej części zamówienia. 

 
Łączna liczba godzin: 120 godzin 

 
Zajęcia animacyjne będą świadczone w siedzibie „Centrum Wielu Pokoleń” – dziennego domu pobytu 
na ul. Jarużyńskiej 9 w Bydgoszczy lub telefonicznie w godzinach funkcjonowania Domu. Zajęcia mogą 
odbywać się także w godzinach popołudniowych lub w weekendy jeśli ich uczestnicy zaproponują taki 
termin (np. święta lokalne/krajowe itp.). 

 
Osoby do kontaktu: 

 
• Agnieszka Lange-Olszewska, tel. 601 388 088, e-mail: biuro@proomnis.org.pl 
• Aleksandra Lewandowska, tel. 664 713 540, e-mail: biuro@proomnis.org.pl 

 
 
 
 



 
 
Termin i miejsce składania oferty 

 

Oferty prosimy składać na załączonym formularzu do 10.09.2018 pod adres: biuro@proomnis.org.pl lub do 

biura projektu na ul. Jarużyńską 9 w Bydgoszczy w godzinach od 8:00 do 16:00, z dopiskiem (w temacie 

maila lub na kopercie) „Oferta na zajęcia animacyjne – Centrum Wielu Pokoleń”. 

mailto:biuro@proomnis.org.pl


 

Formularz oferty 

na świadczenie usługi animacyjnej 
w ramach projektu pn. „Centrum Wielu Pokoleń”   

DANE OFERENTA 
 

Nazwa firmy: Adres siedziby: 
 

 

Telefon: E-mail: 

 

REGON: WWW: 

 

NIP: Reprezentant: 

 (osoba uprawniona do złożenia oferty) 
 
 

OSOBA DO KONTAKTU 
 

Imię i nazwisko: 

 

Telefon: E-mail: 

 

Przedmiot oferty wraz z opisem 

Cena za 1 godzinę pracy (zł brutto uwzględniająca 
wszystkie koszty Zamawiającego) 

 

Realizacja usługi animacyjnej 
 
 

 

Oświadczenia: 
 

1. Reprezentuję Podmiot Ekonomii Społecznej tj.: 
 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);  
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
i) CIS i KIS;  
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z 
późn. zm.);  
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla 
którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 

 

W tym: 
 

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają 
realizację celów statutowych;  
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 
21, z późn. zm.); 



 
iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

2. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z zakresem określonym w zaproszeniu. 
 

3. Reprezentuję podmiot prowadzący działalność usługową w zakresie zgodnym z przedmiotem 

niniejszego postępowania oraz posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 

4. Oświadczam, że reprezentuję podmiot, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 
5. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego w 

przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą.  
6. Oświadczam, że niniejsza oferta ważna jest przez okres 30 dni od daty jej złożenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………………………… 

(data, podpis, pieczęć) 


