
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/LGD ZCH/2021 

USŁUGA NA PRZEPROWADZENIE SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH Z EDUKACJI FINANSOWEJ DLA 

MŁODZIEŻY  Z WYKORZYSTANIEM GRY  PLANSZOWEJ EUROCASH na rzecz  realizacji PROJEKTU 

WSPÓŁPRACY „Kluby Inteligencji Finansowej”- organizator Lokalna Grupa Działania „Ziemia 

Chełmońskiego”, ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola, NIP: 529 175 64 02; REGON: 141536010,  KRS 

-0000311775 zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na realizacji usługi 

przeprowadzenia 20 spotkań  warsztatowo- szkoleniowych z zakresu edukacji ekonomiczno- 

finansowej z wykorzystaniem gry planszowej EIROCASH w ramach  realizacji projektu współpracy 

KLUBY INTELIGENCJI FINANSOWEJ finansowanego z pomocą środków PROW na lata 2014-20 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD „Ziemia Chełmońskiego”. 

Projekt współpracy realizowany jest wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Sąsiedztwo”  

z siedzibą w Podkowie Leśnej z województwa mazowieckiego.  

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 

Lp.  Nazwa zadania Jedn. 
miary 

liczba Uzasadnienie/Uwagi Źródło ceny i marka, typ lub 
rodzaj Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot 

1 Usługa szkoleniowa  szt 20 Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa 
– przeprowadzenie 20 spotkań z młodzieżą 15+ w 
udostępnionych przez organizatora  salach/ 
miejscach spotkań  na terenie 10 gmin  LGD 
„Ziemia Chełmońskiego”  w okresie  od  maja do 
końca października 2021 roku. Liczna osób  na 
spotkaniu  min 6 osób. Czas trwania spotkania  min 
3h. Wymagania- wykonawca usługi  musi 
przedstawić certyfikat poświadczający  kwalifikacje 
oraz  program  szkolenia warsztatowego z edukacji 
finansowej przewidziany na  dwa spotkania  z 
jedną grupą w oparciu o grę planszową  
„EUROCASH” będące elementem realizacji 
projektu współpracy „Kluby Inteligencji 
Finansowej”. Wykonawca usługi udostępnia 
materiały oraz  dojeżdża w umówione miejsce 
samodzielnie  w  uzgodnionym przez  
zamawiającego czasie na własny koszt. 
Zamawiający organizuje grupę, zapewnia ekran, 
flipchart oraz poczęstunek, dla uczestników 
spotkania.   
Spotkania mają się odbyć zgodnie z wytycznymi 
Ministra Zdrowia i aktualnymi zasadami 
bezpieczeństwa odnośnie zachowania środków 
bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19. 

Oferty  można składać osobiście w biurze LGD  lub przesyłać drogą mailową od 01 do 28 kwietnia  

2021roku na  mail. biuro@ziemiachelmonskiego.pl, dorota@ziemiachelmonskiego.pl 

 

mailto:biuro@ziemiachelmonskiego.pl
mailto:dorota@ziemiachelmonskiego.pl

