
 

 
 

 

 

 

 

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  NR 14/0053/18 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej zwraca się z prośbą o pomoc                    

w oszacowaniu wartości zamówienia na usługi   na terenie powiatu bytowskiego (gmina bytów 

 i gmina Parchowo) w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020 przez podanie ceny usługi. 

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie o cenę nie wiąże się z koniecznością złożenia przez Państwa 

oferty w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe.  

Odpowiedź na załączonym formularzu prosimy o przesłanie do dnia 5 listopada  2018 r.  na adres 

mailowy katarzyna.gonia@zhp.net.pl 

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania                  

o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne                       

z udzieleniem zamówienia przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej nie 

rodzi skutków  w postaci zawarcia umowy. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc 

 

Katarzyna Gonia 

Projekt  Ku  Gwiazdom  

 

Załącznik 

Zapytanie o szacowanie 
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ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 14/0053/18 

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest: zakup usługi: PAKIET KONSULTACJI:WSPARCIE 

RODZIN, WSPARCIE DZIECKA I GRUPY WSPARCIA W GMINIE BYTÓW I PARCHOWO 

Okres realizacji usługi : listopad 2018 r.  29 lutego 2020 r.  

Szacowanie wartości zamówienia nie zobowiązuje stron do realizacji niniejszego zamówienia. 
Nazwa firmy:       

Adres      

Nr tel.      

Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia: 

A Usługa Wsparcia rodzin –pakiet konsultacji  dla 25 rodzin 

B Usługa wsparcia dzieci – pakiet konsultacji dla 50  dzieci  

C Grupa wsparcia dla 25 rodzin  

 

I – Zakres tematyczny konsultacji i grupy wsparcia 

1.Konsultacje  prawne RAZEM 20 godzin : dla Rodzin 20 godzin dla dzieci 0 godzin 

Zakres tematyczny: 

-  prawo pracy 

-  prawo konsumenckie 

- prawo spadkowe  

- zasady zawierania umów 

- inne w zależności od potrzeb Uczestników i Uczestniczek. 

2.Konsultacje psychologiczne RAZEM 70  godzin :dla rodzin 30 godzin, dla dzieci 40 godzin 

Zakres tematyczny: 

- zwiększenie kompetencji w zakresie poczucia własnej wartości,  

-zaburzenia nerwicowe, zaburzenia zachowania, choroba w rodzinie, 

- nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych (telefon, komputer, internet), 

- problematyka uzależnień, 

- problemy w szkole w tym opuszczanie zajęć lekcyjnych w szkole,  

- umiejętność radzenie sobie ze stresem,  

- trudności w zakresie relacji rówieśniczych, trudności w regulacji emocji, 

-  trening umiejętności społecznych,  

- zaburzenia w relacjach z rodzic – dziecko, 

- inne w zależności od potrzeb Uczestników i Uczestniczek. 

3. Konsultacje pedagogiczne RAZEM 70 godzin: dla rodzin 30 godzin, dla dzieci 40 godzin 

- zaniżona motywacja wewnętrzna do podejmowania wysiłku umysłowego, 

- trening uwagi,  

- dysleksja, dysortografia i podobne, 

- trudności w efektywnym uczeniu się, 

- inne w zależności od potrzeb Uczestników i Uczestniczek. 

4. Konsultacje logopedyczne RAZEM  70 godzin :dla rodzin 0  godzin, dla dzieci  70 godzin 

Zakres tematyczny: 

- trudności w zakresie wymowy, 



 

 
 

 

 

-  wady wymowy,  

- problemy z artykulacją, 

- inne w zależności od potrzeb Uczestników i Uczestniczek. 

5.Konsultacje  dietetyczne   RAZEM 155 godzin :dla rodzin  25 godzin, dla 130 dzieci  godzin 
Zakres tematyczny: 
- zaburzenia prawidłowego odżywiania,  
- otyłość,  
- zasady zdrowego odżywiania , 
- wpływ diety na naszą kondycję fizyczną i zdrowie, 
- indywidualne porady dietetyczne w tym plan diety, 
- opracowanie indywidualnych planów żywieniowych, 
-dieta w przypadku choroby w rodzinie, 
-inne w zależności od potrzeb Uczestników i Uczestniczek. 
6.Konsultacje dermatologiczno – kosmetyczne  RAZEM  180 godzin : dla rodzin  50 godzin, dla dzieci  
130 godzin  
Zakres tematyczny: 

- choroby skóry, 

- niepokojące objawy związane z wyglądem skóry, 

- przyczyny chorób skóry, 

- profilaktyka problemów związanych z okresem dojrzewania, 

- metody poprawy jakości w wyglądu skóry, paznokci, włosów, 

- wygląd o samoocena, 

-zasady dbania o zdrowie i wygląd, 

- inne w zależności od potrzeb Uczestników i Uczestniczek. 

7. Konsultacje zdrowego stylu życia RAZEM  410 godzin :dla rodzin  220 godzin ,dla dzieci  190 godzin 

Zakres tematyczny: 

- rola aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia, 

- metody aktywnego spędzania czasu wolnego  dostosowane do indywidualnych możliwości , 

- ćwiczenia poprawiające sprawność fizyczną, 

- wpływ aktywności fizycznej na kondycję psychiczną, 

- ćwiczenia poprawiające sylwetkę w tym wady postawy, 

- propozycje ogólnorozwojowych  zestawów ćwiczeń,  

- zasady prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, zapobieganie kontuzjom, 

- wpływ aktywności fizycznej na samoocenę, 

- inne w zależności od potrzeb Uczestników i Uczestniczek. 

8. Grupy wsparcia  -  Razem 60 godzin:  dla rodzin 60 godzin, dla dzieci 0 godzin 

Zakres tematyczny: 

-dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności, 

- dzielenia się wsparciem emocjonalnym,  

- zwalczania bezradności wobec problemu własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp., 

- budowania siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników 

- wymiany użytecznych informacji, 

- sposoby organizacji życia rodzinnego i wolnego czasu, 

- bieżące problemy i wspólne poszukiwanie rozwiązań, 

- pogłębiania wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań, 

-  inne w zależności od potrzeb Uczestników i Uczestniczek.  

 



 

 
 

 

 

Łącznie liczba godzin: 

A. Konsultacje dla dzieci – 600 godzin 

B. Konsultacje dla rodzin – 375 godzin 

C. Grupy wsparcia – 60 godzin 

Okres realizacji: od momenty podpisania umowy do 29 lutego 2020 r. Okres realizacji:  do 29 lutego 

2020 r.        

Proponowana cena brutto/netto  szacowania wartości zamówienia  (obejmująca również koszty 
podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy. Cena 
uwzględnia również koszty związane z dojazdem do miejsca świadczenia usługi. 
 

Kwota brutto za godzinę  
Kwota 
brutto………………………..PLN(słownie:………………………………………………………………złotych). 

Kwota brutto za usługę  
Kwota 
brutto………………………..PLN(słownie:………………………………………………………………złotych). 

 

Kwota netto  za godzinę  
Kwota netto  
………………………..PLN(słownie:………………………………………………………………złotych). 

Kwota netto  za usługę  
Kwota netto 
………………………..PLN(słownie:………………………………………………………………złotych). 

 

Zasady ogólne: 

- Konsultacje i grupy wsparcia mogą być prowadzone w naturalnym otoczeniu uczestników  

i uczestniczek projektu lub w gabinecie Wykonawcy, zapewniającym uczestnikom i uczestniczkom 

poczucie intymności i bezpieczeństwa podczas prowadzonych konsultacji tj. prywatny pokój    

z możliwością zamknięcia drzwi. 

- Wykonawca zapewni pomieszczenia na prowadzenie konsultacji i grupy wsparcia. Zamawiający nie 

ponosi dodatkowych kosztów z tym związanych. 

- Wykonawca zapewni materiały dydaktyczne, w tym prezentacje niezbędne do prowadzenia 

konsultacji i grup wsparcia 

 

 

 

      Podpis, pieczątka   

 


