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Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu wynajmie samodzielny lokal na potrzeby 
utworzenia świetlicy środowiskowej „Przystanek Plus"- placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci z rodzin zastępczych wymagające wsparcia w celu rozwoju kompetencji 
kluczowych, oraz dzieci z rodzin biologicznych wymagające wspaicia w zakresie 
wychowawczo-opiekuńczym, przebywających w niej na co dzień zgodnie ze standardem 
opisanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 
2015r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie, musi spełniać lokal, w którym 
ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. Świetlica-placówka wsparcia dziennego 
zostanie utworzona zgodnie z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług 
Środowiskowych" RPŁD.09.02-01-10-B005/21 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 09-
I X Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym", Poddzialania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", 
współfinansowanego ze środków Uni i Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

1. Lokal , w którym zostanie utworzona świetlica powinien spełniać następujące warunki: 

a) Wyodrębnione miejsce na szatnię 

b) Toalety dla personelu i dzieci, odrębne dla chłopców/mężczyzn oraz odrębne dla 
dziewcząt/kobiet, dostosowane również dla osób niepełnosprawnych. 

c) Zamykane pomieszczenie, do przechowywania sprzętów i środków utrzymania czystości, 
(zabezpieczone przed dostępem dzieci) 

d) Oddzielne pomieszczenie, w którym zostanie utworzona sala z komputerami i knechtami 

e) Miejsce w lokalu z dostępem do światła dziennego, w którym ustawione zostaną stoliki 
z krzesłami służące jako miejsce do odrabiania lekcji i jadalnia 

f) Miejsce w lokalu, w którym zostanie rozstawiona ścianka wspinaczkowa oraz zjeżdżalnia 
pneumatyczna z torami przeszkód (wysokość pomieszczenia w tym miejscu nie może być 
niższa niż 8 m) 

2. Na świetlicę jednorazowo będzie uczęszczało 30 dzieci. 

3. Lokal powinien spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w j^rzepisach 
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
oraz przepisach przeciwpożarowych lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo 
komendantem Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonj m w tych przepisach. 

4. Lokal powinien spełniać wszelkie normy sanitamo-epidemiologiczjie 

5. Lokalizacja- teren centrum miasta Łowicza 
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6. PowierzdimS* wyn^nowanego lokalu powinna być nie mniejsza niż 200 m2, w miejscu 
gdzie zostaną ustawione ścianka wspinaczkowa oraz dmuchajiy tor przeszkód wysokość 
lokalu powinna być nie niższa niż 8 m. 

7. Wynajmujący lokal dopuszcza możliwość dowozu i spożywania posi łków przez dzieci 
uczęszczające na świetlicę. 

8. Cena za wynajem lokalu obejmuje koszty ogrzewania, energii, wody i wywozu śmieci. 

9. Lokal wynajmowany będzie w okresie od 01-01-2021 - 30-06-2023 (tj. przez 18 miesięcy) 
na zasadach określonych w zawartej umowie. P C P R zastrzega sobie prawo wydłużenia 
okresu wynajmu, dokonując stosownych zmian w zawartej umowie na zasadzie porozumienia 
stron. 

10. P C P R w Łowiczu, dla zapewnienia trwałości rezultatów projektu zastrzega sobie prawo 
kontynuowania umowy najmu w okresie 18 miesięcy licząc od 01.07.2023r. Warunki 
wynajmu w tym okresie zostaną określone w odrębnej umowie. 

11. Oferty należy składać na formularzu ofertowym -załącznik nr 1 do ogłoszenia- osobiście, 
za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie Powiatowego C'entrum Pomocy Rodzinie w 
Łowiczu, ul . Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz, pokój nr 1 (sekretariat). 

12. Do formularza ofertowego należy dołączyć plan lokalu. 

13. Przed wyborem oferty i podpisaniem umowy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej, w terminie 
uzgodnionym z oferentem. 
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do dnia 8.12.2021r.


