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Rozeznanie rynku 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach procedury rozeznania rynku 
zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na: 

zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wyjazdów z programami profiiaktyczno-
terapeutycznymi zgodnie z założeniami projektu pn. „Rodzina z przyszłością" 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa I X , Działanie IX.2 , Poddziałanie IX.2.ł. 

Część I - organizacja 6 dniowego wyjazdu profilaktyczno-edukacyjnego 
Część I I - organizacja 14 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego 

Zaproponowana cena ma na celu rozeznanie rynku i będzie podstawą do oszacowania 
wartości zamówienia. Przedłożona propozycja nie stanowi oferty. 

2. Zaproponowana cena zawiera koszty związane z zagwarantowaniem i zapewnieniem: 

Część I - organizacja 6 dniowego wyjazdu profilaktyczno-edukacyjnego 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 6 dniowego wyjazdu 
profilaktyczno-edukacyjnego dla 21 osób zgodnie z założeniami współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny projektu „Rodzina z przyszłością" realizowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I X , Działanie 
1X.2, Poddziałanie IX.2.ł. 

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Wyjazd profilaktyczno-edukacyjny - długość turnusu 6 dni (5 noclegów). 
2. Miejsce realizacji zadania - miejscowość turystyczna w polskich górach (Tatry, 

Karkonosze, Pieniny). 
3. Termin wykonania zamówienia: wybrane 6 dni w terminie - sierpień 202Ir. 
4. Uczestnicy: młodzież szkolna (w wieku 15-20 lat) zamieszkała na terenie powiatu 

łowickiego. Ilość osób - 21, w tym: 20 - młodzież i 1 kierownik wyjazdu - pracownik 
PCPR w Łowiczu. Wskazany przez PCPR kierownik wyjazdu nie sprawuje opieki nad 



uczestnikami i nie realizuje usługi. Jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowością 
realizacji zadania. 

5. Rekrutacja: kwalifikacji uczestników dokonują pracownicy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

6. Wykonawca ma zagwarantować i zapewnić: 
1) zakwaterowanie: 

zakwaterowanie w hotelu lub pensjonacie w pokojach o standardzie hotelowym nie 
większych niż 3 osobowe (osobne łóżka). Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w 
pokojach wyposażonych w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako 2 
miejsca do spania. Pokoje powinny być wyposażone w sprzęt R T V , czajniki elektryczne, 
butelkę 0,5 1 wody dziennie na uczestnika. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, w 
łazienkach powinny znajdować się ręczniki, mydło, szampon, papier toaletowy, 
suszarka do włosów. 
Nieodpłatne zapewnienie przez obiekt pościeli - oddzielnej dla każdego uczestnika, 
czystej, nieuszkodzonej. 
Bezpłatny dostęp do Wi-fi. 
Nie dopuszcza się zakwaterowania w domkach campingowych, namiotach, kwaterach 
prywatnych; 

Cała grupa ma zostać zakwaterowana w jednym budynku, 
organizator winien dysponować w miejscu zakwaterowania: 
salą szkoleniową wyposażoną w stoły i oddzielne krzesła dla każdego uczestnika, 
nagłośnieniem, obowiązkowo: tablica i flipczart, laptop, rzutnik multimedialny, ekran, 
dostęp do Internetu). 

2) wyżywienie: 
obejmujące 3 posiłki dziennie tj.: śniadanie (szwedzki stół), obiad składający się z dwóch 
dań, podwieczorek i kolację (szwedzki stół); Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z 
przepisami BHP i SANEPID. Zamawiający wyklucza używanie zastawy jednorazowej. 
Naczynia powinny być czyste, nie wyszczerbione. Pierwszego dnia pobytu organizator 
zapewnia obiad i kolację, a ostatniego - śniadanie, obiad i suchy prowiant oraz napoje na 
drogę powrotną. 

3) transport: 
• dowóz uczestników do miejsca pobytu i z powrotem (po zakończeniu wyjazdu 

profilaktycznego) ubezpieczonymi autokarami (OC i NNW pasażerów), 
• autokar musi być sprawny technicznie, posiadać w dniu wyjazdu wszystkie 

aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasażerów, 
• w przypadku awarii autokaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń organizator 

zobowiązuje się podstawić inny sprawny autokar w ciągu 2 godzin od wystąpienia 
awarii, 

• uczestników należy odebrać w dniu wyjazdu sprzed siedziby Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30 i odwieźć w dniu 
powrotu w to samo miejsce, 

4) program integracyjno-rekreacyjny: 
organizator winien w ramach realizacji usługi zorganizować minimum 1 
całodniową wycieczkę połączoną ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych regionu. 
W trakcie wycieczki ma być zapewnione wyżywienie. 
organizator winien zapewnić uczestnikom bezpłatny wstęp do obiektów 
zwiedzanycli w czasie wycieczki, 
organizator zobowiązany jest do zorganizowania minimum 1 raz w czasie trwania 
wyjazdu profilaktycznego ogniska, dyskoteki lub innej formy integracji grupowej. 



• organizator zobowiązany jest zorganizować uczestnikom wyjazdu profilaktycznego 
czas wolny w postaci wędrówek po okolicy. 

5) Program profilaktyczno-edukacyjny „Stop uzależnieniom" - jedna grupa (12 
godzin) prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
doświadczenie - pedagoga, psychologa, itp. posiadających doświadczenie w 
grupowej pracy warsztatowej i prowadzeniu programów profiiaktyczno-
ednkacyjnych. 

Celem zajęć jest podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach i 
zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych. 
Organizator ma obowiązek: 

1) przygotowania programu warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych, 
2) przeprowadzenia warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych w wymiarze 12 godzin 

dydaktycznych, 
3) przygotowania i przekazania uczestnikom materiałów szkoleniowych plus 1 egz. dla 

Zamawiającego oraz materiałów, piśmienniczych - długopis, zeszyt 60 kartkowy, 
4) oznakowania miejsc prowadzenia warsztatów zgodnie z wzorami przekazanymi 

przez Zamawiającego, 
5) zamieszczania informacji o fakcie współfinansowania projektu z EFS , w tym: na 

listach obecności oraz na wszystkich innych dokumentach, które Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z wzorami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 

6) Kadra 
Organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wyjazdu profiłaktyczno-
edukacyjnego całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej według zasad 
obowiązujących przy organizacji wycieczek szkolnych. 

7) Ubezpieczenie. 
Ubezpieczenie uczestników wyjazdu profilaktyczno-edukacyjnego od następstw 
nieszczęśliwych wypadków na okres trwania wyjazdu oraz w czasie przejazdu zapewnia 
organizator. 

Organizator nie może pobierać od uczestników żadnych opłat. 

Część I I - organizacja 14 dniowego wyjazdu socjoterapeutycznego 
1. Wyjazd socjoterapeutyczny - długość turnusu 14 dni (13 noclegów). 
2. Miejsce realizacji zadania - nadmorska miejscowość wypoczynkowa ze strzeżoną plażą 

zapewniającą bezpieczną kąpiel. 
3. Termin wykonania zamówienia: lipiec 202Ir. 
4. Uczestnicy: dzieci i młodzież szkolna (w wieku 7-17 lat) zamieszkała na terenie powiatu 

łowickiego. Ilość osób - 31, w tym: 30 dzieci i 1 kierownik wyjazdu - pracownik PCPR w 
Łowiczu. Wskazany przez PCPR kierownik wyjazdu nie sprawuje opieki nad uczestnikami 
i nie realizuje usługi. Jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowością realizacji 
zadania. 

5. Rekrutacja: kwalifikacji uczestników dokonują pracownicy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

6. Wykonawca ma zagwarantować i zapewnić: 
I) zakwaterowanie: 

• w ośrodku wypoczynkowym, znajdującym się na ogrodzonym i oświetlonym 
terenie, dysponującym sanitariatami zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U . z 2006 r. Nr 
22, poz. 169) w: 



budynku murowanym - w pokojach maksymalnie 2-4 osobowych z pojedynczymi łóżkami 
(bez łóżek piętrowych). Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w pokojach 
wyposażonych w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako 2 miejsca 
do spania. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, w łazienkach powinny znajdować się 
ręczniki, mydło, szampon, papier toaletowy, suszarka do włosów. 
Nieodpłatne zapewnienie przez obiekt pościeli - oddzielnej dla każdego uczestnika 
(czystej i bez uszkodzeń). 
Organizator winien dysponować na terenie ośrodka 

a) świetlicą, wyposażoną w sprzęt R T V 
b) kuchnią i stołówką, 
c) boiskiem sportowym 
d) pomieszczeniami do realizacji programu socjoterapeutycznego. 
e) bezpłatnym dostępem do Wi-fi 

nie dopuszcza się zakwaterowania w domkach campingowych, namiotach, kwaterach 
prywatnych; 

2) wyży>vienie: 
• obejmujące 4 posiłki dziennie tj.: śniadanie, obiad składający się z dwóch dań, 

podwieczorek i kolację; do oferty organizator winien dołączyć jadłospis oraz 
podać dokładną kwotę stawki żywieniowej/osobodzień. 

Pierwszego dnia pobytn organizator zapewnia obiad, podwieczorek i kolację, a 
ostatniego - śniadanie i obiad. 
• dostępne przez całą dobę przed stołówką zimne napoje, woda mineralna, bądź 

herbata. 
• organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wypoczynku suchy prowiant 

oraz napoje na drogę powrotną. 
3) transport: 

• dowóz uczestników do miejsca pobytu i z powrotem (po zakończeniu wyjazdu 
socjoterapeutycznego) ubezpieczonymi autokarami (OC i NNW pasażerów), 

• autokar musi być sprawny technicznie, posiadać w dniu wyjazdu wszystkie 
aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasażerów, 

• w przypadku awarii autokaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń organizator 
zobowiązuje się podstawić inny sprawny autokar w ciągu 2 godzin od wystąpienia 
awarii, 

• uczestników należy odebrać w dniu wyjazdu sprzed siedziby Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30 i odwieźć w dniu 
powrotu w to samo miejsce, 

• organizator zapewnia opiekunów do każdego autokaru na każdorazowy przejazd, 
• wyklucza się dowóz dzieci autokarami w godzinach nocnych, tzn. między godziną 

22:00 a 6:00. Transport winien być zorganizowany zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2018.1990) 

4) program rekreacyjno-sportowy: 
• organizator winien w ramach realizacji powierzonego zadania zorganizować 

minimum jedną całodniową i jedną półdniową wycieczkę dla uczestników wyjazdu 
socjoterapeutycznego, połączone ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych regionu, 

• organizator winien zapewnić uczestnikom bezpłatny wstęp do zwiedzanych 
w czasie wycieczek obiektów. W programie wycieczki nie mogą być ujęte tylko 
obiekty do których wstęp jest bezpłatny, lub kosztuje niewiele. 



• organizator zobowiązany jest do zorganizowania minimum dwa razy w czasie 
trwania wyjazdu socjoterapeutycznego (może być 2 razy w ciągu tygodnia) 
ogniska, grilla, dyskoteki lub innej formy integracji grupowej, 

• organizator zobowiązany jest zorganizować uczestnikom wyjazdu 
socj oterapeutycznego: 
- plażowanie i kąpiele pod nadzorem ratownika (uzależnione od warunków 

pogodowych), 
- bezpłatne korzystanie z basenu co najmniej 2 razy w ciągu wyjazdu 

socjoterapeutycznego w wymiarze nie krótszym niż 1 godzina zegarowa 
jednorazowo. Jeśli obiekt, w którym realizowana jest usługa posiada basen, 
organizator ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego korzystania z niego przez 
uczestników wyjazdu. 

- wycieczki lokalne pozwalające poznać najbliższą okolicę. 
Organizacja przedmiotowych zajęć musi odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 
2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.Dz.U.2018.1482). 

5) Program socjoterapeutyczny - łącznie 40 godzin - dwie grupy (20 godzin/grupa) 
prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie lovalifikacje i doświadczenie. 
Tematyka zajęć powinna obejmować: 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
- rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach, mocnych stronach, 
- rozwijanie samooceny, 
- zwiększenie akceptacji siebie, 
- rozwijanie umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu, 
- treningi odreagowywania napięć emocjonalnych oraz ułatwiających przyswajanie 

umiejętności społecznie akceptowanych. 
Dodatkowo dzieci będą mogły umawiać się na konsultacje indywidualne w zależności od 
potrzeb. 

6) Kadra pedagogiczna. 
Organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wyjazdu socjoterapeutycznego 
całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie 
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dła dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad 
jego organizowania i nadzorowania (Dz. U . 1997 nr 12 poz. 67 ze zm.). 

Organizator przedstawi Zamawiającemu zgodę kuratorium oświaty na realizację usługi 
wraz z wykazem kadry w terminie na 5 dni przed wyjazdem. 

7) Ubezpieczenie. 
Ubezpieczenie uczestników wyjazdu socjoterapeutycznego od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na okres trwania wyjazdu oraz w czasie przejazdu zapewnia organizator. 

Organizator nie może pobierać od uczestników żadnych opłat. 

Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny - kalkulacji kosztów: 

1. drogą elektroniczną na adres: pcprlowicz@wp.pl 
2. faxem na nr: 46 837 03 44 
3. drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Podrzeczna 30 
99-400 Łowicz 

/j do dnia 10 maja 2021r. do godz. 13.00 

KOORDYMT ( 3 J 3KT U 

nigr Mdłgoi-zata Jardcka 

p Y R E t 
Powiatow-goCentrur 

^ocy Rodzinie 

Pluta 

mailto:pcprlowicz@wp.pl


Bliższych informacji udziela: P. Małgorzata Janicka - pracownik PCPR w Łowiczu 
osobiście lub pod nr teł. 46 837 03 44 

Szacunkowa cena - kalkulacja kosztów 
Część I zamówienia 

Nazwa i adres 
wykonawcy oraz nr 
telefonu, faxu, e-mail 

Cenę brutto za 
1 uczestnika 

Cenę netto za 
1 uczestnika 

Całkowity koszt 
(cena brutto) 
zamówienia 

Całkowity koszt 
(cena netto) 
zamówienia 

Szacunkowa cena - kalkulacja kosztów 
Część I I zamówienia 

Nazwa i adres 
wykonawcy oraz nr 
telefonu, faxu, e-mail 

Cenę brutto za 
1 uczestnika 

Cenę netto za 
1 uczestnika 

Całkowity koszt 
(cena brutto) 
zamówienia 

Całkowity koszt 
(cena netto) 
zamówienia 


