Projekt „Równe szanse” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Pabianicach
ul. Traugutta 6a
95-200 Pabianice

Pabianice, dnia 25.04.2014 r.

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze
środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu
„Równe szanse”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach procedury rozeznania
rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty na zorganizowanie działań o charakterze
środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu „Równe szanse” w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet VII.
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie.
Przedstawiona oferta cenowa będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu cenowym oraz powinna być
podpisana przez osobę uprawnioną do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są:
Dwa 7-dniowe obozy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju, w grupach po 19 b.o. i po 2
opiekunów w grupie.
Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki: VII. Promocja
integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 7.1.2 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Tytuł
projektu: „Równe szanse”.
Szczegółowe wymagania
1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 7-dniowego obozu sportowo rekreacyjnego
dla 38 uczestników i 4 opiekunów, w tym:

•

•

Gr.1: 18 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
w wieku od 15 do 25 lat, beneficjentów ostatecznych projektu „Równe szanse”
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i 2 opiekunów. Obóz sportowo-rekreacyjny ma zostać
zorganizowany w miesiącu lipcu 2013 r. (między 1 – 15 lipca 2014 r.) nad polskim
morzem do miejscowości takich jak Łeba, Mielno, Cetniewo, Gdynia, Gdańsk, Sopot,
Władysławowo, Kołobrzeg. Międzyzdroje, Ustka.
Gr.2: 18 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
w wieku od 15 do 25 lat, beneficjentów ostatecznych projektu „Równe szanse”
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i 2 opiekunów. Obóz sportowo-rekreacyjny ma zostać
zorganizowany w miesiącu lipcu 2013 r. (między 15 – 31 lipca 2014 r.) nad polskim
morzem do miejscowości takich jak Łeba, Mielno, Cetniewo, Gdynia, Gdańsk, Sopot,
Władysławowo, Kołobrzeg, Międzyzdroje, Ustka.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby uczestników obozu. Całość będzie
rozliczona zgodnie z ceną wyjazdu na jedną osobę, którą. Wykonawca zaoferuje w ofercie.
3. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest zapewnić transport
uczestników obozu z Pabianic (miejsce zbiórki Pabianice, ul. Traugutta 6a, przed budynkiem
PCPR), Porszewic (miejsce zbiórki Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza) i
Konstantynowa (miejsce zbiórki Plac Kościuszki) do ośrodka oraz przywóz do Porszewic
(Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza), Konstantynowa (Plac Kościuszki) i Pabianic (ul.
Traugutta 6a) po zakończeniu obozu. Przejazd autobusem z klimatyzacją i regulowanymi
fotelami, nie starszym niż 5 lat., autobus sprawny technicznie. Informacja dot. środków
transportu wraz z wykazem miejsc powinna zostać przekazana Centrum na 7 dni przed
wyjazdem na wycieczkę jak i na powrót. Wykonawca zobowiązuje się również wyznaczyć
osobę odpowiedzialną za transport uczestników, która będzie obecna podczas wyjazdu na
obóz i powrotu z obozu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację przedmiotu
zamówienia od momentu przekazania opieki nad dziećmi w miejscu zbiórki, w dniu wyjazdu
do momentu odbioru dzieci przez opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych, w
dniu powrotu.
4. Wykonawca ubezpieczy uczestników wycieczki, w wysokości 30 000 zł NNW
przypadającą na jednego uczestnika obozu.
5. Wykonawca opłaci taksę klimatyczną za wszystkich uczestników obozu, jeśli wymagać
będzie tego lokalizacja ośrodka w miejscowości uzdrowiskowej.
6. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni zakwaterowanie uczestników obozu w hotelu,
co najmniej 3 gwiazdkowym, który poza pełnym zapleczem gastronomicznym, sanitarnym i
rekreacyjnym spełnia następujące warunki:
a) teren hotelu musi być ogrodzony i monitorowany
b) obiekt znajduje się w odległości do 500 m od morza i kąpieliska dopuszczonego przez
Sanepid do kąpieli,
c) wykonawca zapewni opiekę ratownika ratownictwa wodnego podczas korzystania
przez uczestników obozu z kąpieliska morskiego, basenu i innych akwenów wodnych
d) zakwaterowanie uczestników w pokojach 1- 2 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym – wc i natryski w każdym pokoju (z całodobowym dostępem do ciepłej i
zimnej wody),

e) uczestnicy i opiekunowie muszą być zakwaterowani w sąsiadujących ze sobą
pokojach a w przypadku zakwaterowania uczestników na sąsiadujących
kondygnacjach na każdej musi znajdować się pokój opiekuna.
f) wyposażenie pokoi w jednoosobowe łóżka z pościelą, szafy ubraniowe, szafki przy
łóżkach (wyklucza się łóżka piętrowe), TV
g) na terenie obiektu znajduje się zaplecze rekreacyjno-sportowe: sprawny sprzęt
sportowy, basen, siłownia, stoły do tenisa stołowego, boisko do różnych gier
zespołowych oraz 1 sala w przypadku prowadzenia zajęć nauki tańca lub zajęć nauki
sztuk walki,
7. Wykonawca zapewni całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków, w tym:
a) śniadania (w formie szwedzkiego stołu z ciepłymi i zimnymi napojami) – 6 śniadań ,
b) obiadu (składającego się z dwóch dań i deseru oraz z ciepłymi i zimnymi napojami) –
6 obiadów,
c) kolacji (w formie szwedzkiego stołu z ciepłymi i zimnymi napojami), – 6 kolacji.
d) w dniu powrotu wykonawca zapewni uczestnikom prowiant i napoje na czas podróży
8. Wykonawca zapewni całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej po –2
osoby w każdej grupie także podczas transportu uczestników na miejsce obozu i powrotu do
domu, w tym opiekuna obozu odpowiedzialnego za koordynację pobytu grupy na obozie i
realizację programu.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny kwalifikacji opiekunów oraz osoby
odpowiedzialnej za transport uczestników. Wykonawca jest zobowiązany złożyć najpóźniej
7 dni przed terminem wyjazdu oświadczenie wskazujące dane tych osób oraz ich kwalifikacji,
a w przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego niezwłocznie wskazać inne osoby.
10. Wykonawca zapewni uczestnikom całodobową opiekę medyczną.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom każdej z grup przez okres 5
dni:
- 2,5 godzin dziennie nauki tańca typu np.: hip-hop, breakdance, jazz, salsa, popping,
streetdance-, przy czym zajęcia prowadzone będą przez grupę doświadczonych trenerów
tańca;
bądź:
- 2,5 godzin dziennie nauki sztuk walki np.: judo, karate, kung-fu, aikido, ju-jitsu – przy czym
zajęcia prowadzone będą przez grupę doświadczonych trenerów;
bądź:
- 2,5 godzin dziennie nauki gier zespołowych koszykówka, piłka ręczna - przy czym zajęcia
prowadzone będą przez grupę doświadczonych trenerów;
- 2,5 godzin dziennie nauki gier indywidualnych babington, skłosz, tenis stołowy - przy
czym zajęcia prowadzone będą przez grupę doświadczonych trenerów.
12. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowia i życia
młodzieży uczestniczącej w obozie rekreacyjno-sportowym oraz wobec osób trzecich za
szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom codziennie bezpłatnych zajęć
o charakterze sportowo-rekreacyjnym i rozrywkowym (np. zajęcia na siłowni, zajęcia fitness,
zajęcia na basenie, ogniska, grillowanie, dyskoteki, zabawy z muzyką na żywo wraz z
poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy).
14. Wykonawca podczas trwania obozu zorganizuje dwie wycieczki uwzględniające atrakcje
kulturalne, architektoniczne i przyrodnicze.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą realizację usług związanych z
przebiegiem wyjazdu, w tym zajęciami o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wycieczką.

Wypełniony formularz prosimy o przesłanie na adres e-mail: sekretariat@pcpr-pabianice.pl
lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a,
95-200 Pabianice do dnia 05 maja 2014 roku do godziny 12:00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (42) 215-66-05
lub (42) 215-66-60, wewnętrzny 114. Osoba wyznaczona do kontaktu przez Zamawiającego:
Izabela Bazan.
Dyrektor PCPR w Pabianicach
(-) Jarosław Grabowski

……………………………………
(miejscowość, data)
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz cenowy
Nazwa usługi

7 - dniowy obóz
sportoworekreacyjny
(zgodny z
wymaganiami
Zamawiającego)
na rok 2014

Koszt netto
za 1
uczestnika
wyjazdu

Koszt
brutto za 1
uczestnika
wyjazdu

Liczba
uczestników
wyjazdu

Całkowity
koszt netto
za
uczestników

Stawka
VAT
[%]

Całkowita
wartość
VAT
[PLN]

Całkowity
koszt brutto
za
uczestników

42

Całkowity koszt brutto:
…………………………………………………………………………zł/gr
słownie …………………………………………….……………………………………….zł/gr
……………………………………
(pieczęć i podpis)

