
 
Białystok, dnia 21.08.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZS/7.1/2017 

 

Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Antoniuk Fabryczny 34 zaprasza 

do składania ofert na stanowisko Trener umiejętności zawodowych – kurs makrofotografia w ramach  

projektu „Zielone światło” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Trener umiejętności zawodowych – kurs makrofotografia:  

przeprowadzi zajęcia z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, w tym 

z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi – uczestniczkami 

i uczestnikami projektu. 

Program: 

- nauka ustawienia aparatu, obiektywu, statywu i głowicy; 

- pierścienie pośrednie i nasadki makro; 

- zapoznanie się z trybem pracy aparatu; 

- nabycie umiejętności ustawiania ostrości, głębi i płaszczyzny ostrości; 

- praca ze światłem zastanym; 

- praca z lampą błyskową; 

- nauka modyfikatorów światła; 

- mocne punkty obrazu, kompozycja, kadrowanie, tło; 

- nauka wyszukiwania ciekawych motywów, sztuka patrzenia; 

- poznanie sztuczek, trików, ułatwienia, niestandardowe pomysły; 

- omówienie i wykonywania zdjęć; 

2. Przeprowadzi ewaluację szkolenia: 

- ankieta ewaluacyjna na zakończenie kursu; 

- weryfikacja kompetencji – porównanie uzyskanych efektów kształcenia z przyjętymi 

założeniami kursu.  

 

3. Wymagania niezbędne:  

- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w danym obszarze merytorycznym; 

- doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 
psychicznymi; 

- umiejętność edukacji osób dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

- wysokie kompetencje interpersonalne w zakresie pracy z grupą; 

- zdolności organizacyjne; 

- brak powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym – weryfikacja na podstawie 
oświadczenia będącego Załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego; 



 

- łączne zaangażowanie zawodowe trenera nie przekraczające 276 godzin miesięcznie – 
potwierdzone comiesięczną ewidencją kartą czasu pracy. 

4. Wymagane dokumenty:  
a. formularz ofertowy, 
b. CV wraz z oświadczeniem trenera o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów naboru, 
c. kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych kwalifikacje trenera,  
d. kopia dokumentu/ów potwierdzającego/ych doświadczenie w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi trenera, 
e. prosimy o wskazanie oczekiwanej stawki brutto za jedną godzinę szkolenia. 

 
5. Forma, termin i miejsce składania dokumentów: 

- Termin: do dnia 28.08.2017 r., do godziny 15:00 

- Dokumenty należy wysłać na adres e-mail: projektymdi@gmail.com w tytule wpisując Trener 
kurs Makrofotografia. 

- Decyduje data wpływu e-maila. 
 

6. Warunki realizacji zlecenia:  

- Łącznie 80 h dydaktycznych, 1 grupa 5 os. z uczestniczkami i uczestnikami projektu, w zajęciach 

uczestniczą kobiety i mężczyźni.  

- Miejsce realizacji zlecenia: Białystok  

- Forma zaangażowania: umowa zlecenie 

- Termin realizacji szkolenia: wrzesień – listopad 2017 r. 
 

7. Proces rekrutacji:  

- I etap - Ocena formalna – wybór wykonawców spełniających formalne kryteria 

- II etap – Rozmowy z wybranymi kandydatami 

 

8.  Dodatkowe informacje: 

Dodatkowych informacji udziela Bożena Wasilewska pod numerem telefonu 602 352 175 oraz adresem 

email: projektymdi@gmail.com 

 

 

Oferenci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo 

o terminie spotkania.  

 

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.  

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w CV i dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883z pózn. 

Zm.)  

 

 

mailto:projektymdi@gmail.com


 
Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.0.2017 dotyczące stanowiska Trener umiejętności 

zawodowych – kurs makrofotografia w ramach projektu „Zielone światło” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

I.  Dane Wykonawcy: 

Nazwa  

Adres  

NIP  

REGON  

Telefon  

E-mail  

 

Dane zgłoszonej osoby przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy):  

Imię i Nazwisko  

Adres  

Telefon  

E-mail  

 

II. Warunki oferty: 

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 21.08.2017 za jedną godzinę 

(45 min) prowadzenia kursu makrofotografii w kwocie ………………………………… zł/brutto 

(słownie:………………………………………………………….). 

 

III. Oświadczenia Wykonawcy:  

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń.  

2. Kwota brutto oferty obejmuje wszelkie koszty, które mogą wynikać w związku z wykonaniem 

zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w umowie wraz z ewentualnymi kosztami 

pracodawcy.  

3. Oświadczam, że uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty.  



 
4. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu 

ofertowym. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i dokumentach 

rekrutacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 

29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883z pózn. Zm.) 

 

…………………………………………….                                                                …………………………………………………… 

         miejscowość i data       podpis składającego ofertę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 
………………………………..        …………………………….. 
Data, miejscowość         Podpis  
 

 

 


