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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENE\ 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego wyjazdu 
socjoterapeutycznego dla 21 osób 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 łata 2014-2020. Oś 
priorytetowa I X , Działanie łX.2, Poddziałanie łX.2 . ł . 

Kod C P V : 63500000-4 - usługi biur podróży, podmiotów turysty cznych i pomocy tury sty czncj. 
60172000-4 - wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 
70220000-9 - wynajem sali na spotkanie (usługi wynajmu łub leasingu nieruchomości 

innych niż mieszkalne) 
85323000-9 - usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot 
55243000-5 usługi w zakresie obozowisk dla dzieci 
55241000 - usługi w zakresie ośrodków wczasowych 

1. Wyjazd socjoterapeutyczny - długość turnusu 14 dni (13 noclegów). 
2. Miejsce realizacji zadania - miejscowość nadmorska łub położona nad jeziorem ze strzeżoną plażą 

zapewniającą bezpieczną kąpiel. 
3. Termin wykonania zamówienia: lipiec 2022r. 
4. Uczestnicy: dzieci i młodzież szkolna (w wieku 7-17 łat) zamieszkała na terenie powiatu 

łowickiego. Ilość osób - 21, w tym: 20 dzieci i 1 kierownik wyjazdu - pracownik P C P R w 
Łowiczu. 

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

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

• w ośrodku wypoczynkowym, znajdującym się na ogrodzonym i oświetlonym terenie, 
dysponującym sanitariatami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Praey z 
dnia J 9 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) - łazienka i WG w pokojach; 

organizator winien dysponować na terenie ośrodka 
a) świetlicą. 
b) kuchnią i stołówką, 
c) boiskiem sportowym 
d) pomieszczeniami do rcałizacji programu socjoterapeutycznego. 

2) wyżywienie: 
• 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 pobytu 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 N N W pasażerów). 

• dowóz uczestników do miejsca pobytu i z powrotem realizowany jest środkiem transportu 
przeznaczonym tylko dla grupy uczestników projektu „Rodzina z prz>'szłością". 

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

• ŵ  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 spod 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 

dwie wycieczki dla uczestników wyjazdu socjoterapeutycznego, połączone ze 
zwiedzaniem atrakcji turystycznych regionu, 

• organizator winien zapewnić uczestnikom bezpłatny wstęp do zwiedzanych w czasie 
wycieczek obiektów, 

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

• organizator zobowiązany jest zorganizować uczestnikom wyjazdu socjoterapeutycznego: 
- 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, 
- wycieczki lokalne pozwalające poznać najbliższą okolicę. 

Organizacja przedmiotowych zajęć musi odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 201 Ir. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.Dz.U.2018.1482). 

5) Program socjoterapeutyczny - 20 godzin/grupa prowadzony przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje 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 dniu 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy 
wypoczynku dła dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzoroA\ania 
(Dz. U . 1997 nr 12 poz. 67 ze zm.). 
7) Ubezpieczenie. 
Ubezpieczenie uczestników wyjazdu socjoterapeutycznego od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na okres trwania wyjazdu oraz w czasie przejazdu zapewnia wykonawca. 

Organizator nie może pobierać od uczestników żadnych opłat. 

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy przy realizacji zamówienia: 
1. Prowadzenie wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, w tym: dziennika zajęć i 

list obecności uczestników programu socjoterapeutycznego. 
2. Prowadzenie dokumentacji fotograFicznej oraz przekazanie jej Zamawdającemu na płycie 

C D . 
3. Oznaczenia miejsc świadczenia usługi materiałami promocyjnymi (plakaty) przekazanymi 

przez Zamawiającego. 
4. Zamieszczanie informacji o fakcie współfinansowania projektu z E F S na wszełkiego 

rodzaju dokumentach zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego w tym na 
prowadzonej dokumentacji oraz na wszystkich innych dokumentach, Które Wykonawca 
ma obowiązek dostarczy ć Zamawiającemu. 

5. Bieżącego informowania Zamawiającego o problemach mających wpływ na prawidłową 
realizację usługi. 

D Y R E K T O R 
Powiatowego Centrum PoTiiOey Rodzinie 


