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ZAPYTANIE O CENĘ 

 
W związku z realizacją projektu "Klub Aktywnej Integracji Społeczno- Zawodowej  

w Szczecinie” RPZP.07.02.00-32-K007/18 realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie – Lidera oraz Instytut Organizacji 

Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych INBIT Sp. z o.o – Partnera. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytet 9i 

Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz 

zwiększenie szans na zatrudnienie, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji 

społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, zwracamy się z 

zapytaniem o cenę 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy ul. Potulickiej 16, 70-952 
Szczecin (biuro projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla 20 uczestników /uczestniczek  ww. projektu, 

zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej:  
 

Lp. Nazwa Tematyka zajęć Ilość 

1.  Wizerunkowa sesja 
fotograficzna dla ON 

Profesjonalna wizerunkowa sesja fotograficzna ma na 

celu podnieść samoocenę uczestników oraz wiarę we 

własne siły i umiejętności, co pozwoli zbudować silne 

fundamenty w ramach reintegracji społecznej 

uczestników projektu.  

W ramach sesji zdjęciowej uczestnik otrzyma 

profesjonalne, reprezentacyjne fotografie w wersji 

papierowej oraz na płycie CD, które będzie mógł 

wykorzystać zarówno do własnych celów, jak i na etapie 

poszukiwania pracy i rekrutacji – w dokumentach 

aplikacyjnych – w wersji papierowej i on-line.  

Cel: podniesienie samooceny, wiary we własny 

potencjał; każda ON odbędzie 1 sesję – indywidualną. 

Portfolio musi się składać z min. 5 zdjęć o charakterze 

wizerunkowym w stylu biznesowym. 

 

 

20 osób  

2.  Wizyta u fryzjera z 
poradą dla ON 

Wizyta u fryzjera z poradą a propos pielęgnacji i 

stylizacji włosów dla każdego z uczestników projektu 

ma na celu podnieść samoocenę uczestników oraz 

wiarę we własne możliwości i potencjał, co pozwoli 

zbudować silne fundamenty w ramach reintegracji 

społecznej uczestników projektu.  

20 osób 
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W ramach wizyty u fryzjera każdy uczestnik będzie miał 

wystylizowaną fryzurę oraz otrzyma profesjonalne 

porady dot. możliwych fryzur i pielęgnacji włosów.  

W ramach wizyty, w zależności od potrzeb każdej osoby 

przewidziane jest mycie włosów, strzyżenie, ewentualna 

koloryzacja, modelowanie.  

3.  Wizyta u makijażystki z 
poradą dla ON 

Wizyta u makijażystki/kosmetyczki z poradą a propos 

pielęgnacji twarzy i ciała dla każdego z uczestników 

projektu ma na celu podnieść samoocenę uczestników 

oraz wiarę we własne możliwości i potencjał, co pozwoli 

zbudować silne fundamenty w ramach reintegracji 

społecznej uczestników projektu.  

W ramach wizyty u makijażystki/kosmetyczki każdy 

uczestnik będzie miał wykonany makijaż lub w 

przypadku mężczyzn pielęgnacyjny zabieg na twarz 

oraz otrzyma profesjonalne porady dot. możliwych 

zabiegów i pielęgnacji twarzy i ciała.  

20 osób 

4.  Zestaw kosmetyków 
dla ON 

W ramach zadania wykonawca zakupi 20 zestawów 

kosmetyków dla uczestników. Zestawy będą dla kobiet 

oraz mężczyzn. Zawierać musza co najmniej: kremy, 

balsamy, dezodoranty, perfumy, kosmetyki do makijażu 

itp. Otrzymane zestawy umożliwią codzienną 

pielęgnację i wykonywanie wizerunkowego makijażu np. 

do pracy. 

20 zestawów 

5.  Bony na zakupy 
(odzież wizerunkowa) 
dla ON 

W ramach zadania wykonawca zakupi dla 20 osób bony 

za 600,00 zł na osobę, które muszą być wykorzystane 

w centrum handlowym w Szczecinie z dużą ilością 

sklepów odzieżowych. Każdy uczestnik musi otrzymać 

bon w postaci karty, którą może zrealizować na terenie 

centrum handlowego w Szczecinie. Bon można 

zrealizować wyłącznie w sklepach odzieżowych z 

odzieżą damską i męską oraz w sklepach obuwniczych. 

W ramach bonu należy uwzględnić zakupy w minimum 

jednym sklepie z odzieżą damską i męską z rozmiarami 

od XS do XXL. 

 

20 bonów 

6.  Stylista dla ON Spotkania ze stylistą – 2h dla jednego uczestnika. 

Stylista wybierze się na zakupy wraz z uczestnikiem, 

aby doradzić ON jak dobrać strój wizerunkowy do 

sylwetki, jak ubierać się na rozmowy kwalifikacyjne i na 

co dzień do pracy. Podczas spotkania uczestnik 

otrzyma poradę wizerunkową mającą na celu określenie 

stylizacji danej osoby, porad w zakresie makijażu, 

wykonaniu makijażu, pomoc w doborze stroju wizytowo-

biznesowego oraz poradnictwo w budowaniu swojego 

stylu i wizerunku.  

 

20 osób x 2 
h/osoba 
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2. Podane powyżej liczby godzin oraz osób są traktowane jako ilości maksymalne, w przypadku 

mniejszej niż zakładana liczby osób objętych formą wsparcia lub obniżenia wymiaru wsparcia 

w postaci usługi objętej rozeznaniem Zamawiający zleci Wykonawcy odpowiednio mniejszą 
liczbę godzin usług, oraz proporcjonalnie obniży wynagrodzenie.   

3. Jedna godzina zajęć, to 60 minut. 
4.  Wszystkie wskazane powyżej usługi będą świadczone w Szczecinie w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego;  

5. Zajęcia zostaną przeprowadzce w terminach: od 30.11.2019 r. do 30.12.2019 r. zgodnie z 
harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym;   

6. Wykonawca zobowiązany jest do Prowadzenie dokumentacji z przebiegu spotkań oraz 
ewaluacji w postaci m.in.:  

- list obecności opatrzonych czytelnym podpisem osób wykonujących usługę, 
potwierdzających przeprowadzenie usługi. Lista musi zawierać informacje wskazujące 

jednoznacznie jakiej usługi dotyczy, a także kiedy i w ramach jakiego projektu udzielono 

wsparcia oraz podpisy uczestników potwierdzających przeprowadzenie usługi. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania po zakończeniu usług w terminie 5 dni:  

-rachunku/faktury, list obecności opatrzonych czytelnym podpisem osób wykonujących 
usługę, potwierdzających przeprowadzenie usługi. Lista musi zawierać informacje wskazujące 

jednoznacznie jakiej usługi dotyczy, a także kiedy i w ramach jakiego projektu udzielono 

wsparcia oraz podpisy uczestników potwierdzających przeprowadzenie usługi. 
      8.   Spotkania muszą być prowadzone w systemie stacjonarnym 

9. Wszystkie wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty jednostkowej 
brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.  

10. Wykonawca będzie każdorazowo niezwłocznie i pisemnie informował Zamawiającego o 
nieobecnościach na spotkaniach uczestników, ich spóźnieniach i wcześniejszych wyjściach lub 

o ich zwolnieniach lekarskich. 

11. Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość 
kontroli realizacji zajęć w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej  

z jego realizacją. 
12. Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki 

związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze 

publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z 
obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu.   

 
III. Wymagania wobec oferenta:  

1. Wykonawca składający ofertę na usługę w ramach punktu 1-4 i 6 musi posiadać 

doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 tożsamej przedmiotowo usługi w okresie 
ostatnich 2 lat przed złożeniem oferty. 

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryterium będzie weryfikowane na etapie 
pospisywania umowy poprzez dostarczenie wymaganej dokumentacji np. referencji. 

 
III. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych. 

2. Termin płatności wynosi 7 dni od daty dostarczenia rachunku wraz z ewidencją 
przeprowadzonych zajęć i dok. wskazanymi powyżej. W przypadku braku środków 

finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu 
kolejnej transzy dotacji bez odsetek za opóźnienie. 

3. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami).  
4. Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz na stronie 
internetowej  www.twp.szczecin.pl   

5. Kryterium wyboru – 100% cena. 
 

IV. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

http://www.twp.szczecin.pl/
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1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do 

niniejszego Zapytania o cenę. 

Oferta musi zawierać: 
 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku);  

 Oferta winna zawierać treść wymienioną na formularzu ofertowym; 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

Przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 
 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione. 

 

 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mdrewniok@twp.szczecin.pl, osobiście lub 

pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin do dnia 26 Listopada 

2019. 

2.  Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części 

– zgodnie ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin 

 

  Wykonawca: ........................................................... 

 Adres....................................................................... 

         Tel./Fax.................................................................... 

  E-mail...................................................................... 

  NIP: ......................................................................... 

                              

1. Oferuję wykonanie zamówienia: 

Lp. Nazwa Tematyka zajęć Liczba  Łączna cena brutto  

 

1.  
Wizerunkowa sesja 
fotograficzna dla 
ON 

Profesjonalna wizerunkowa 

sesja fotograficzna ma na celu 

podnieść samoocenę 

uczestników oraz wiarę we 

własne siły i umiejętności, co 

pozwoli zbudować silne 

fundamenty w ramach 

reintegracji społecznej 

uczestników projektu.  

W ramach sesji zdjęciowej 

uczestnik otrzyma 

profesjonalne, reprezentacyjne 

fotografie w wersji papierowej 

oraz na płycie CD, które 

będzie mógł wykorzystać 

zarówno do własnych celów, 

jak i na etapie poszukiwania 

pracy i rekrutacji – w 

dokumentach aplikacyjnych – 

w wersji papierowej i on-line.  

Cel: podniesienie samooceny, 

wiary we własny potencjał; 

każda ON odbędzie 1 sesję – 

indywidualną. 

Portfolio musi się składać z 

min. 5 zdjęć o charakterze 

wizerunkowym w stylu 

biznesowym 

20 osób Cena za sesję dla 

20 osób: 
 

………………………….. 
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2 Wizyta u fryzjera z 
poradą dla ON 

Wizyta u fryzjera z poradą a 

propos pielęgnacji i stylizacji 

włosów dla każdego z 

uczestników projektu ma na 

celu podnieść samoocenę 

uczestników oraz wiarę we 

własne możliwości i potencjał, 

co pozwoli zbudować silne 

fundamenty w ramach 

reintegracji społecznej 

uczestników projektu.  

W ramach wizyty u fryzjera 

każdy uczestnik będzie miał 

wystylizowaną fryzurę oraz 

otrzyma profesjonalne porady 

dot. możliwych fryzur i 

pielęgnacji włosów.  

W ramach wizyty, w 

zależności od potrzeb każdej 

osoby przewidziane jest mycie 

włosów, strzyżenie, 

ewentualna koloryzacja, 

modelowanie.  

20 osób Cena za usługę dla 
20 osób: 

 
………………………….. 

3 Wizyta u 
makijażystki z 
poradą dla ON 

Wizyta u 

makijażystki/kosmetyczki z 

poradą a propos pielęgnacji 

twarzy i ciała dla każdego z 

uczestników projektu ma na 

celu podnieść samoocenę 

uczestników oraz wiarę we 

własne możliwości i potencjał, 

co pozwoli zbudować silne 

fundamenty w ramach 

reintegracji społecznej 

uczestników projektu.  

W ramach wizyty u 

makijażystki/kosmetyczki 

każdy uczestnik będzie miał 

wykonany makijaż lub w 

przypadku mężczyzn 

pielęgnacyjny zabieg na twarz 

oraz otrzyma profesjonalne 

porady dot. możliwych 

zabiegów i pielęgnacji twarzy i 

ciała.  

20 osób Cena za usługę dla 
20 osób: 

 

………………………….. 

4 Zestaw kosmetyków 
dla ON 

W ramach zadania 

wykonawca zakupi 20 

zestawów kosmetyków dla 

20 zestawów Cena za dla 20 

zestawów: 
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uczestników. Zestawy będą 

dla kobiet oraz mężczyzn. 

Zawierać musza co najmniej: 

kremy, balsamy, dezodoranty, 

perfumy, kosmetyki do 

makijażu itp. Otrzymane 

zestawy umożliwią codzienną 

pielęgnację i wykonywanie 

wizerunkowego makijażu np. 

do pracy. 

………………………….. 
 

Zestaw będzie 
zawierał: 

  

5 Bony na zakupy 
(odzież 
wizerunkowa) dla 
ON 

W ramach zadania 

wykonawca zakupi dla 20 

osób bony za 600,00 zł na 

osobę, które muszą być 

wykorzystane w centrum 

handlowym w Szczecinie z 

dużą ilością sklepów 

odzieżowych. Każdy uczestnik 

musi otrzymać bon w postaci 

karty, którą może zrealizować 

na terenie centrum 

handlowego w Szczecinie. 

Bon można zrealizować 

wyłącznie w sklepach 

odzieżowych z odzieżą 

damską i męską oraz w 

sklepach obuwniczych. W 

ramach bonu należy 

uwzględnić zakupy w minimum 

jednym sklepie z odzieżą 

damską i męską z rozmiarami 

od XS do XXL. 

20 bonów Cena za 20 bonów  

: 

………………………….. 
 

Bony do 
zrealizowania w: 

 

6 Stylista dla ON Spotkania ze stylistą – 2h dla 

jednego uczestnika. Stylista 

wybierze się na zakupy wraz z 

uczestnikiem, aby doradzić 

ON jak dobrać strój 

wizerunkowy do sylwetki, jak 

ubierać się na rozmowy 

kwalifikacyjne i na co dzień do 

pracy. Podczas spotkania 

uczestnik otrzyma poradę 

wizerunkową mającą na celu 

określenie stylizacji danej 

osoby, porad w zakresie 

makijażu, wykonaniu makijażu, 

pomoc w doborze stroju 

wizytowo-biznesowego oraz 

20 osób x 2h 
= 40 godzin 

Cena za 40 godzin 
dla 20 osób: 

 
………………………….. 
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poradnictwo w budowaniu 

swojego stylu i wizerunku.  

  

 

 

 ........................................................ 

(podpis przedstawiciela wykonawcy/wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


