
 

 

Oborniki, 20.08.2021 r.  

   

 ZAPYTANIE OFERTOWE 3/08 

Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” 

będąca Partnerem Projektu  

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Obornickim”  

                                    Nr projektu: RPWP.07.02.02-30-0121/17 

realizowanego przez  

Centrum Opieki Zdrowotnej Sanitatis 

zaprasza do złożenia oferty na:  

Instruktor zajęć ceramicznych 

 

   

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:  

Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”  

ul. Droga Leśna 60 

64-600 Oborniki  

NIP: 606005438 

REGON: 363025622 

reprezentowana przez Grażynę Stachowiak- Prezes Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” 

   

 

   

 

 



 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie dotyczy:  

Kod CPV  

44111300-4 - Ceramika 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług, zorganizowanie i prowadzenie warsztatów 

ceramicznych dla dorosłych uczestników projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w 

Powiecie Obornickim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w wymiarze 60 godzin miesięcznie, w ramach zadania 240 godzin.  

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021r.  

Ceramika posiada bardzo długą i złożoną historię. Jej początki sięgają czasów starożytnej 

Mezopotamii, Babilonu oraz Egiptu. Ceramika jest znana ludziom od wieków, początek garncarstwa 

na ziemi polskiej szacuje się na 2500 lat przed naszą erą. W codziennym życiu mamy do czynienia z 

wieloma przedmiotami ceramicznymi, używamy ich często nie zastanawiając się nad ich 

pochodzeniem i sposobem wykonania. Ceramika pomaga w zrozumieniu podstawowych zasad 

rozmieszczania wzorów na ceramice oraz kształtowania poczucia harmonii i rytmu kompozycji.  

Warsztaty ceramiczne niewątpliwie uczą poczucia estetyki, wrażliwości na piękno dodatkowo 

wpływają na naukę dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 

Osobie zatrudnionej na stanowisku Instruktora zajęć ceramicznych świadczącego usługi dla 

uczestników  projektu, powierzone zostaną do wykonania następujące zadania: 

- prowadzenie zajęć indywidualnych/grupowych (w zależności od zapotrzebowania) z uczestnikami 

projektu; 

- określenie odpowiednich metod i kierunków  oraz zastosowanie ich podczas pracy z uczestnikami 

projektu; 



 

 

- poszerzenie wiedzy uczestników projektu oraz zaangażowanie w działania na rzecz własnego 

rozwoju kulturalno- artystycznego;  

- wspierania rozwoju twórczości amatorskiej i aktywności kulturalnej; 

- nabywanie nowych kompetencji uczestników projektu; 

- wspieranie w dążeniu  do  samokształcenia  przez  udzielanie  wskazówek metodycznych i tworzenie 

warunków do samokształcenia; 

- motywowanie do zdobywania i poszerzania wiedzy; 

Wymiar: 60 godzin miesięcznie  

Termin realizacji: 01.09.2021 – 31.12.2021 

Planowane miejsce realizacji zajęć: obszar Powiatu Obornickiego 

   

Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:  

Wykonawca posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Mile widziane świadectwo ukończenia 

studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie pedagogiki i zajęć z obszaru plastyki, 

muzyki, techniki.  

Wykonawca posiada co najmniej półroczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z ceramiki. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT:  

1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

uciecdysforii@wp.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) w formie pisemnej na 

adres biura Zamawiającego: ul. Droga Leśna 60, 64-600 Oborniki. Decyduje data 

faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego 

2. Ostateczny termin przyjmowania ofert: 27.08.2021 r. godz. 15:00 
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INFORMACJE DODATKOWE:  

1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści 

zapytania ofertowego oraz o nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie 

internetowej: www.uciecdysforii.pl 

2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania 

do momentu upublicznienia modyfikacji.   

 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny.  

   

 

 


