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Zapytanie ofertowe 1/2021 

PROWADZENIE ZAJĘĆ PRZEZ INSTRUKTORÓW 

KULTURYSTYKI  ORAZ FITNESSU 

 

Miejsce pracy:  

Hala Widowiskowo-Sportowa; Ośrodek Sportu i Rekreacji 39-230 Brzostek ul. M.N. 

Mysłowskiego11. 

Istotne warunki zamówienia: 

- Odpowiednie kwalifikacje (instruktor kulturystyki, instruktor fitnessu, trener personalny), 

-  Doświadczenie w pracy jako instruktor,  

-  Wysoka kultura osobista oraz łatwość nawiązywania kontaktów z klientami siłowni/fitness 

- Dobra organizacja pracy, punktualność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych 

obowiązków, 

-  Dbanie o bezpieczeństwo, przestrzeganie regulaminów oraz kulturalne zachowanie przez 

ćwiczących, 

-   Prowadzenie zajęć, instruowanie  ćwiczących w zakresie wykonywanych ćwiczeń oraz 

prawidłowego korzystania z urządzeń  siłowni/fitness,  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa w oparciu o umowę zlecenie: 

I. Instruktor kulturystyki (maksymalnie dwóch instruktorów) 

Praca w miesiącach I-XII (440 godz./jeden instruktor) w tym: 

 Praca w miesiącach I-VI – 240 godz.  

 Praca w miesiącach VII-VIII – 40 godz. 

 Praca w miesiącach IX-XII – 160 godz.  

Praca od poniedziałku to piątku w godzinach od 17:00 do 21:00.  

W ofercie podać należy cenę brutto jednej godziny zajęć.  

II. Instruktor fitnessu:  

Praca w miesiącach I-VI i IX-XII (300 godz.) w tym: 
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 Gimnastyka dla Seniora 60+ – 60 godz. (sugerowany termin zajęć poniedziałek godz. 17:00- 

18:00) 

 Zajęcia gimnastyczno-taneczne dla dzieci – 80 godz. (sugerowany termin zajęć wtorek godz. 

16:30-17:30 i piątek 16:30 – 17:30) 

 Zajęcia fitness dla kobiet – 180 godz. (sugerowany termin zajęć poniedziałek godz. 18:00 – 

19:00, czwartek godz. 17:30 – 18:30 i 18:30 -19:30, piątek 17:30-18:30) 

(termin zajęć może ulec zmianie) 

W ofercie podać należy cenę brutto jednej godziny zajęć oddzielnie dla: 

- Senior 60 + 

- Zajęcia gimnastyczno-taneczne dla dzieci 

- Zajęcia fitness dla kobiet 

Dokumenty wymagane od oferenta:  

- oferta zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; 

- kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje ( kserokopie potwierdzone  za 

zgodność z oryginałem,  oryginały do okazania  zamawiającemu ). 

Sposób przygotowania oferty: 

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały  

i czytelny. Oferta powinna być złożona w kopercie z dopiskiem: „Prowadzenie zajęć  

kulturystyki / Prowadzenie zajęć  fitness” 

Miejsce i termin złożenia ofert: 

Ofertę można złożyć osobiście lub listownie w Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej 

w Brzostku, ul. M. N. Mysłowskiego 11, 39 -230 Brzostek w terminie do 27.01.2021 roku do 

godziny 15:00. 

Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do 

zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wybór ofert nastąpi w dniu 28.01.2021 r. i zakończony zostanie protokołem. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia 

warunków: 

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy: 

 posiada niezbędne określone przepisami prawa uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, czyli w przypadku trenera/instruktora: uprawnienia 
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trenera/instruktora lub inne uprawnienia pozwalające na prowadzenie zajęć sportowych z 

danej dyscypliny; 

 dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi; 

 nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

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 udziałów lub co najmniej 10 % 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert: 

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium oceny: 

Najniższa cena: cena najniższa / cenę badaną x 100. 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 

podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej 

liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100 wg wzoru: 

C = (Cmin / Cb) x 100, gdzie: C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny, 

Cmin – cena najtańszej oferty, 

Cb – cena badanej oferty 

Maksymalna ilość punktów, jaką można osiągnąć wynosi: 100 pkt.  

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów. Jeżeli nie można 

wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą 

cenę lub koszt, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą 
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negocjacji dotyczących złożonej oferty. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w 

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 

ceny. 

 

Uwagi końcowe: 

Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego  

w szczególności: 

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań 

powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących zamawiającego; 

- rozpoczęcie oraz ciągłość realizacji zlecenia zależna jest od wprowadzanych przepisami 

prawa obostrzeń epidemiologicznych dotyczących funkcjonowania siłowni sportowych oraz 

prowadzenia zajęć fitness.  

 


