
Zapytanie ofertowe 

W związku z organizacją projektu pn.: „Zachodniopomorska sieć promująca zdrowie” przy współpracy z 

Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, poszukuje instruktorów w liczbie 4 osób, którzy 

przeprowadzą działania edukacyjne i profilaktyczne.  

Przedmiot zapytania: przeprowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla uczniów 

III kl. szkół gimnazjalnych  

liczebność min. 1620 osób (90 os./18 szkół + finał) 

Działania projektowe będą miały na celu wykształcenie mody na postawy proekologiczne, ochronę środowiska 
oraz bezpieczny wypoczynek. Projekt będzie miał na celu podniesienie świadomości uczniów szkół w zakresie 
korzyści wynikających z korzystania z modelu konsumpcji zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz 
tego, jak ważna jest ochrona powietrza. Projekt dzięki szkoleniom, ma też uzmysłowić młodzieży korzyści 
wynikające ze zdrowego stylu życia, utrzymywania dobrej kondycji i aktywnego sposobu spędzania wolnego 
czasu 

Zleceniodawca: WOPR Województwa Zachodniopomorskiego ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin 

NIP 955 15 07 219 

 

WARUNKI: 

- Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 90 osób (III kl. gimnazjum)  x 19 akcji 

- Termin: 10.10 – 15.11.2016 r. 

- Miejsce: Województwo Zachodniopomorskie 

- Organizator zapewnia nocleg (jeżeli zajdzie taka potrzeba) materiały do przeprowadzenia akcji oraz 

transport  

- Praca zgodnie z harmonogramem wyjazdów (18 + 1 dni) 

 

Zadanie: 

- Przeprowadzenie 19 warsztatów szkoleniowych dla uczniów klas III gimnazjalnych  

 

TEMATY do przeprowadzenia lekcji: 

1. Eko rodzinka – opis stacji w Biurze WOPR WZ. 

2. Bezpieczeństwo – opis stacji w Biurze WOPR WZ. 

3. Zdrowe i ekologiczne zakupy – opis stacji w Biurze WOPR WZ. 

4. Familiada – opis stacji w Biurze WOPR WZ. 

 

Wykłady zostaną przeprowadzone w systemie obwodu stacyjnego (4 stacje 45 - 60 min + wykład)  

 

-  Wykonawca wystawi rachunek lub FV po wypełnionej należycie usłudze lub wypełni kartę czasu pracy 

wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego, gdy zostanie z nim podpisana umowa zlecenie. 

 

WYMAGANIA: 

1. Instruktor musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie, 

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana poprzez formułę spełnia/nie spełnia, 

2. Posiadać udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 10 akcji profilaktycznych z 

podobnej do przedmiotu zamówienia tematyki w okresie ostatnich 3 lat, 

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana poprzez formułę spełnia/nie spełnia, 

3. Umiejętność tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjnych, 

4. Atutem będą przebyte kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ukończone kursy instruktorskie z 

dziedzin pokrewnych 

5. Wysoka kultura osobista, punktualność, odporność na stres w trudnych warunkach pracy, umiejętność 

pracy w zespole, 

6. Dyspozycyjność w okresie trwania projektu, 

7. Miłe, pogodne usposobienie w pracy z dziećmi i młodzieżą, 

8. Zaangażowanie w pracy, 

 

Inne: 

- Dyspozycyjność  

- Mobilność 

 



Dodatkowe atuty:   

- Ratownik Wodny  

- Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

- Instruktor PRC, BLS/AED 

 

Prosimy o dostarczenie CV zawierającej wykaz doświadczenia.  

Wszelkie certyfikaty, dyplomy, świadectwa, – do wglądu po wybraniu wykonawcy. 

Termin nadsyłania ofert: do dnia 10 października 2016 roku, do godziny 9.00  

Miejsce złożenia oferty: Biuro WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, Szczecin  

Oferty można przesyłać również mailem na adres: szkolenia@wopr.szczecin.pl 

Kontakt: 

Juliusz Pierwieniecki tel.: 91 425 27 78 


