
GMINA MIETKÓW
ul. Kolejowa 35

55-081 MIETKÓW
NIP 913-10-25-850 Mietków, dnia 28 września 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nabór na trenera/ instruktora tańca

Zapytanie dotyczy zadania pn. "Organizacja młodzieżowych grup tanecznych:

"Dolnośląskie Stokrotki z Ujowa" oraz "Dolnośląskie Stokrotki z Piławy"

realizowanego w ramach zadania publicznego

dofinansowanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

1. Nazwa zadania:

Utworzenie i organizacja pracy grupy tanecznej "Dolnośląskie Stokrotki z Ujowa" w gminie Mietków.

2. Zamawiający:

Gmina Mietków

ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

NIP: 9131025850

REGON: 931935098

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie instruktora/trenera tańca w celu zagospodarowania czasu

wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć tanecznych w ilości 48 godzin zegarowych dla

min. 12-osobowej grupy dziewcząt i chłopców w wieku 10 - 18 lat. Zajęcia taneczne powinny być

prowadzone przez kolejnych 12 tygodni metodą warsztatową, szkoleniową i będą dotyczyły nauki

układów tanecznych. Wymaga się, aby uczestnicy projektu uczyli się tańca nowoczesnego, który jest

kompilacją wielu stylów tanecznych o różnej dynamice (elementów hip-hopu, salsy, jazzu i funky ze

szczególnym uwzględnieniem tańca ludowego). Nabyte podczas zajęć umiejętności młodzież będzie

mogła zaprezentować na różnego rodzaju pokazach oraz turniejach tańca. Grupa taneczna będzie

prezentować swoje umiejętności pod szyldem "Dolnośląskie Stokrotki z Ujowa". Prowadzący zajęcia

zobowiązany będzie przygotować plan zajęć oraz prowadzić listę obecności uczestników i dziennik

zajęć.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- Doświadczenie zawodowe oferenta w prowadzeniu zajęć tanecznych z dziećmi i młodzieżą



- Staż pracy związany z przedmiotem zamówienia
-

- Wykształcenie kierunkowe

- Inne informacje mające wpływ na rzetelne i ciekawe prowadzenie zajęć

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który wykaże się doświadczeniem zawodowym oraz

wykształceniem kierunkowym. Istnieje możliwość zatrudnienia osoby fizycznej lub nawiązanie

współpracy z firmą - szkołą tańca.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od dnia 3 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zajęcia będą prowadzone przez ok. 12 tygodni:

- średnio 2 x tygodniowo po 120 minut (2 godziny zegarowe), z uwzględnieniem 10 minutowej

przerwy,

Zamawiający udostępni podczas zajęć salę oraz sprzęt muzyczny.

6. Miejsce:

Świetlica Wiejska wUjowie, 55-081 Mietków.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty opisane na kopercie "Dolnośląskie Stokrotki" należy składać w terminie do dnia: 01.10.2015 r.

do godz. 15.00

Oferta może być złożona za pośrednictwem:

a) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

b) poczty na adres: Urząd Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków (decyduje data
wpływu do urzędu)

c) e-mailem na adres: urzad@gminamietkow.pl w tytule maila: "Dolnośląskie Stokrotki"

Informację na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu:

713168254,

(osoba do kontaktu: Mirosław Stawski)

8. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Oferta Wykonawcy powinna zawierać min.:

- Pełną nazwę Wykonawcy; ( z podziałem osoba fizyczna/ firma) ( CV, list motywacyjny)

- Dane teleadresowe, NIP, REGON; nr telefonu i adres e-mail



- kwalifikacje, referencje i przebieg doświadczenia zawodowego prowadzącego zajęcia.

9. Sposób zapłaty:

- Instruktor/ trener zostanie zatrudniony na umowę zlecenie lub zostanie podpisana umowa o

współpracę z firmą.

- Wykonawca wystawi rachunek/ fakturę VAT na koniec każdego miesiąca.

- Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem

na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego

rachunku/faktury.

10. Inne uwagi:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/ firmami.

Zamawiający do prowadzenia zajęć może zatrudnić więcej niż 1 osobę (dla każdej grypy oddzielnego

instruktora).
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