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Elbląg, dnia 07.07.2020r. 
 

Rozeznanie rynku – realizacja szkolenia „Kurs masażu I stopnia” w projekcie 
„ERKON – DROGA DO NIEZALEZNOŚCI” 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i nie stanowi oferty  w rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego. 

Celem rozeznania cenowego jest zbadanie ofert rynku i potwierdzenie ceny rynkowej za realizację szkolenia 
„Kurs masażu I stopnia” w projekcie „ERKON – DROGA DO NIEZALEZNOŚCI” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

ZAMAWIAJĄCY 

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA ORAZ WARUNKI 

Przedmiotem rozeznania rynku jest realizacja szkolenia „Kurs masażu I stopnia” w projekcie „ERKON – 
DROGA DO NIEZALEZNOŚCI” dla 1 osoby w okresie od 27.07.2020 r. do 31.08.2020r. w łącznym wymiarze 
60 godzin. 

 
Wykonawca zapewni, że uczestnik szkolenia uzyska dyplom/zaświadczenie ukończenia szkolenia. 
 
Zakres szkolenia musi obejmować minimum: 
 
I. Anatomia i fizjologia funkcjonalna człowieka  
II. Wprowadzenie do masażu - zagadnienia teoretyczne obejmujące: 
- Rys historyczny 
- Techniki masażu i ich oddziaływanie 
- Wskazania i przeciwwskazania do masażu, wywiad z klientem 
- Wpływ masażu na organizm człowieka 
- Metodyka stosowania masażu 
III. Część praktyczna - masaż klasyczny 
Opracowanie kończyny górnej (ręka, przedramię, ramię), obręcz kończyny górnej, kończyna dolna (podudzie 
przód i tył, udo przód i tył) obręcz kończyny dolnej, masaż odcinkowy lędźwiowo-krzyżowy LS, piersiowy Th, 
szyjny C, grzbiet, klatka piersiowa, brzuch, twarz 
Opracowanie masażu całościowego 
 
 
 



 

      

                                   Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych 
                                      Biuro Projektu 
                                      ul. Hetmańska 28 
                                   82-300 Elbląg 
                                   tel./fax 55 232 69 35 
                                                        

 

 

 

Wykonawca szkolenia zapewni: 
a) niezbędny sprzęt i materiały do przeprowadzenia szkolenia, w tym materiały szkoleniowe przekazane 

na własność uczestnikom, 
b) wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia badania lekarskie niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu 

(jeśli takie są wymagane) – uczestnikiem szkolenia będzie osoby niepełnosprawne. 
c) zakres tematyczny, który będzie zgodny z wymaganym zakresem tematycznym dla danego szkolenia, 
d) zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do uczestników szkolenia innych osób niż skierowane 

przez zamawiającego (np. osób z wolnego naboru). 
 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 wykonawca zapewni do realizacji szkolenia trenerów, którzy muszą posiadać wykształcenie 
kierunkowe i posiadać niezbędne uprawnienia do prowadzenia szkolenia, które jest przedmiotem 
zamówienia,  

 wykonawca posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (lub zapewni do 
prowadzenia szkolenia trenera, który posiada doświadczenie w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi), 

 wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Olsztynie lub do właściwego rejestru ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

 

CENA 

 Wykonawca określi cenę za realizację szkolenia wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego 
(jeśli dotyczy), 

 Cena w ofercie musi być wyrażona w polskich złotych (PLN) brutto. 

 Oferty będą oceniane wg kryterium: cena brutto – 100% 
 
 
Prosimy o złożenie wypełnionego formularza do dnia 20.07.2020 r. w formie papierowej w siedzibie 
Zamawiającego – ul. Hetmańska 28, 82-300 Elbląg z dopiskiem „Kurs masażu I stopnia” w projekcie 
„ERKON – DROGA DO NIEZALEZNOŚCI”. 

 

 


