
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU 
 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU 

1. NUMER POSTEPOWANIA:  

PI.60202.11.21.PAL-W 

2. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Katowice działając poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, realizujący w imieniu Miasta Katowice projekty pn. 

• „Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej – II etap”; 

• „Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - II etap”; 

• „Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb”; 

• „Katowice miasto otwarte – organizowanie społeczności lokalnej - II etap” 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO 

WSL 2014-20, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 

9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – poszukuje 

trenera do przeprowadzenia zajęć fitness (indywidualnych i grupowych) w wymiarze 312 godzin 

zegarowych w okresie 01.02.2022 – 15.12.2022 roku. 

4. Zajęcia fitness odbywać się będą w pomieszczeniach Zleceniodawcy lub innym miejscu (także  

w plenerze) wskazanym przez Zleceniodawcę na terenie Miasta Katowice. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: 

• merytoryczne przygotowanie zajęć fitness; 

• prowadzenie zajęć fitness indywidualnych oraz grupowych dostosowanych do umiejętności 

odbiorców zajęć, w tym w szczególności osób w wieku senioralnym oraz osób  

z niepełnosprawnością; 

• motywowanie, propagowanie wśród uczestników zasad zdrowego stylu życia, aktywności 

fizycznych wzmacniających organizm; 

• utrzymanie pozytywnych relacji z uczestnikami zajęć; 

• terminowe wywiązywanie się z obowiązków. 

 

Grupą docelową zajęć będą uczestnicy projektów z zakresu organizowania społeczności lokalnej  

w danej dzielnicy Miasta Katowice tj. m.in. młodzież, osoby dorosłe, osoby w wieku senioralnym oraz 

osoby z niepełnosprawnością. 

 

Wykonawca zapewnia dyspozycyjność celem realizacji zajęć ruchowych minimum: 

• 1 raz w tygodniu, w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8:00-15:00; 

• 1 raz w tygodniu, w dni robocze, w godzinach pomiędzy 15:00-20:00. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI CZY CZYNNOŚCI: 

a) osoba wskazana do realizacji przedmiotu postępowania będzie posiadać ukończony kurs instruktora 

fitness. 

Weryfikacja nastąpi na podstawie skanów oryginałów dokumentów (np. dyplom, certyfikat) 

potwierdzający ukończenie kursu trenera fitness osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia. 

b) osoba wskazana do realizacji przedmiotu postępowania będzie posiadać minimum  

2 lata doświadczenia w realizacji zajęć fitness (indywidualnych oraz grupowych). 

Weryfikacja doświadczenia nastąpi na podstawie skanów oryginałów dokumentów wystawionych na 

rzecz osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia tj. m.in. umowy, zaświadczenia, referencje 

itp. 



 
 

 

KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI: 

1) Cena BRUTTO jednej godziny zegarowej zajęć fitness - kwota stanowi łączne wynagrodzenie za 

godzinę i zawiera ewentualne składki pracodawcy wynikające z przepisów prawa (80% WAGI), 

liczona jako: 

(cena minimalna : cena oferty) × 80 punktów  

gdzie:   

C minimalna – najniższa cena za wykonanie usługi; 

C oferty – cena za wykonanie usługi zaproponowana w ocenianej ofercie. 

 

2) Doświadczenie w realizacji zajęć fitness (indywidualnych oraz grupowych) osoby wskazanej do 

realizacji przedmiotu postępowania (10% WAGI): 

Punkty zostaną przypisane w następujący sposób: 

powyżej 2 lat do 3 lat = 2 pkt 

powyżej 3 lat do 4 lat = 4 pkt 

powyżej 4 lat do 5 lat = 6 pkt 

powyżej 5 lat do 6 lat = 8 pkt 

powyżej 6 lat = 10 pkt 

Doświadczenie liczone nie wcześniej niż data ukończenia kursu instruktora fitness. Dokumenty powinny 

zawierać czasookres zaangażowania osoby wskazanej do realizacji zamówienia. Dokumenty 

niezawierające okresu zaangażowania nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 

 

3) Dyspozycyjność (10% WAGI): 

Oferent, który wskaże dyspozycyjność na poziomie: 1 raz w tygodniu, w dni robocze w godzinach 

pomiędzy 8:00-15:00 oraz 1 raz w tygodniu, w dni robocze, w godzinach pomiędzy 15:00-20:00 otrzyma 

0 pkt. 

Oferent, który wskaże dyspozycyjność na poziomie: 2 razy w tygodniu, w dni robocze w godzinach 

pomiędzy 8:00-15:00 oraz 2 razy w tygodniu, w dni robocze, w godzinach pomiędzy 15:00-20:00 otrzyma 

10 pkt. 

Zamawiający nie dopuszcza wyboru innej, niż określona w punkcie 4 – INFORMACJA O OGŁOSZENIU  

w niniejszym postępowaniu. 

 

Końcowa ocena danej oferty będzie dokonywana wg wzoru: 

W= W1 + W2 +W3, gdzie: 

W – suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryteriach oceny oferty 

W1 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 1 

W2 - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 2 

W3 - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 3 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów uzyskanych (max 100 pkt.) 

Wartości punktów W1, W2 i W3 zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów (W). 

TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU: 21.01.2022 

2. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY: 

w wersji elektronicznej, na adres: kkrys@mops.katowice.pl w treści wiadomości wpisując numer 

postępowania tj. PI.60202.11.21.PAL-W. 

INFORMACJE DODATKOWE 



 
 

 

1. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO KONTAKTU W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA JEST: 

Pan Krzysztof Kryś, tel. (032) 416 22 76 (w godzinach 7.00-14.00), adres e-mail: kkrys@mops.katowice.pl 

2. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TREŚCI  I  FORMIE SPORZĄDZENIA OFERTY: 

1. Oferta powinna być przygotowana na piśmie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę lub 

osoby do tego uprawnione. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej. 

3. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

a) uzupełniony załącznik nr 1;  

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz 

doświadczenie osoby wskazanej do realizacji przedmiotu postępowania. 

c) w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji 

Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie 

wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert (np. w formie wydruku ze stron www). 

5. Wszystkie elementy oferty powinny mieć postać skanu oryginału dokumentu (nie skanu kserokopii). 

3. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) odstąpienia z ważnych powodów od dokonania wyboru oferty na każdym etapie 

prowadzonego postępowania, w szczególności jeżeli oferta nie będzie spełniać oczekiwań 

merytorycznych lub możliwości finansowych założonych przez Zamawiającego, 

b) żądania od Oferenta wyjaśnień w celu weryfikacji informacji zawartych w ofercie.  

2. W przypadku wyboru oferty do realizacji z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, a należność  

z tytułu jej wykonania będzie płatna przelewem bankowym z co najmniej 14-dniowym terminem 

płatności. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby godzin określonej w zamówieniu o 20%. 

4. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz oferty 

                   Katowice,         dnia: 11.01.2022 r. 

                  (miejscowość) 
Podpisała: 

Agnieszka Łojek 

Kierownik Działu Projektów i Inicjatyw 

 


