
Załącznik nr 6 

Do zarządzenia nr 15 

 Dyrektora PCPR w Łowiczu 

Z dnia 18 kwietnia 2014r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

o wartości szacunkowej przekraczającej 5.000 zł netto,  

a nieprzekraczającej 30.000 euro netto 

 

I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

                              ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

 

Regon:                  750196838 

NIP:                      8341593519 

Tel./fax                  (046) 837 03 44 

e-mail:                   pcprlowicz@wp.pl 

 

zaprasza do złożenia oferty na: 

 

II. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi: 

14 dniowy wyjazd socjoterapeutyczny dla 31 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 IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1. 

 

CPV: 55243000-5 usługi w zakresie obozowisk dla dzieci 

               60172000-4 wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 

               70220000-9 wynajem sali na spotkanie  (usługi wynajmu lub leasingu  

nieruchomości innych niż mieszkalne) 

   85323000-9 usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wyjazd socjoterapeutyczny - długość turnusu 14 dni (13 noclegów). 

2. Miejsce realizacji zadania – miejscowość nadmorska lub położona nad jeziorem ze 

strzeżoną plażą zapewniającą bezpieczną kąpiel. 

3. Termin wykonania zamówienia:  lipiec 2019r. 

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. 

5. Rekrutacja: kwalifikacji uczestników dokonują pracownicy Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

6. Wykonawca ma zagwarantować i zapewnić: 

1) zakwaterowanie:  
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 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) – łazienka i WC w pokojach; 

2) organizator winien dysponować na terenie ośrodka  

a) świetlicą, 

b) kuchnią i stołówką, 

c) boiskiem sportowym 

d) pomieszczeniami do realizacji programu socjoterapeutycznego. 

3) 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. 

4) 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 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) 

5) 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 formy 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 

2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.Dz.U.2018.1482). 

  

6) Program socjoterapeutyczny – dwie grupy (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. 

7) 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 dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad 

jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997 nr 12 poz. 67 ze zm.).  

8) 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. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia - oferent ma wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonywał bądź wykonuje co najmniej jeden wyjazd w 

zakresie usługi w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia dla co najmniej 20 

osób. 

2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

– osobą prowadzącą program socjoterapeutyczny   

- kierownikiem wyjazdu  i osobami opiekującymi się dziećmi w ilości i kwalifikacjach 

wynikających z przepisów prawa.  

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie: 

1.  Na podstawie danych zawartych w załączniku nr 5 do formularza ofertowego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie wskazanej usługi.  

2. Posiadania odpowiedniej kadry - oświadczenie Oferenta - załącznik nr 1 do formularza 

ofertowego. 

 

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy przy realizacji zamówienia: 



 

1. Prowadzenia i przekazania Zamawiającemu stosownej dokumentacji, w tym: 

dziennika zajęć i list obecności uczestników programu socjoterapeutycznego. 

2. Prowadzenia dokumentacji fotograficznej oraz przekazania jej Zamawiającemu na 

płycie CD. 

3. Oznakowania miejsc świadczenia usługi materiałami promocyjnymi (plakaty) 

przekazane przez Zamawiającego. 

4. zamieszczenia informacji o fakcie współfinansowania projektu z EFS na wszelkiego 

rodzaju dokumentach, zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego w tym: 

na prowadzonej dokumentacji oraz na wszystkich innych dokumentach nie 

wymienionych wyżej, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu, 

5. Bieżącego informowania Zamawiającego o problemach mających wpływ na 

prawidłową realizację usługi.  

W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę za 1 uczestnika wyjazdu 

socjoterapeutycznego oraz cenę za całość zamówienia netto i brutto. Cena obejmuje 

całkowity koszt zamówienia (łącznie z niezbędnymi materiałami i sprzętem).  

Ceny muszą być podane cyfrą i słownie. 

1) Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę w PLN, w cenie należy uwzględnić 

należne podatki w tym podatek od towarów i usług (kwoty należy podawać w zaokrągleniu 

do dwóch miejsc po przecinku). 

2) Cena musi obejmować wykonanie całego zamówienia (poszczególnych elementów).  

3) Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie 

dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

4) Suma poszczególnych składników/elementów daje całkowitą cenę/wartość oferty. 

5) Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w 

innych walutach niż PLN. )  

6) Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacji. 

Z możliwości wykonania zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
IV. Termin składania ofert: do 6 maja 2019r. do godz. 14.00 

1. Miejsce i  sposób złożenia oferty:  

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 

2) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3) Oferty należy przygotować w sposób czytelny. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

4) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane 

przez osobę podpisującą ofertę. 

5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

Każdy oferent  może złożyć tylko jedną ofertę  

Ofertę należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, drogą elektroniczną - 

w przypadku dysponowania podpisem elektronicznym (liczy się data i godzina dostarczenia 

oferty do PCPR w Łowiczu, nie zaś data stempla pocztowego lub wysłania oferty drogą 



elektroniczną). W przypadku wysłania oferty droga pocztową -  w  zaklejonej kopercie z 

zamieszczoną nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją: 

         

 „Nie otwierać do 6 maja  2019r. do godz. 14.00 

 Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: 14 dniowy wyjazd socjoterapeutyczny 

dla 31 osób 

            

Za ważną uznaje się ofertę, która została zarejestrowana w sekretariacie PCPR w terminie 

wskazanym powyżej.     
        

2. Miejsce złożenia oferty: 

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

                                     

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji 

określającej szczegółowe warunki udziału w zamówieniu:  

                 

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

 Osoba do kontaktu: P. Małgorzata Janicka tel. 837 03 44,  

 

V. Kryteria wyboru oferty: 

1) cena – 60 pkt 

                  ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego         

                  wzoru: 

                                          najniższa oferowana cena brutto 

                                            ----------------------------------------- x 100% x 60 pkt                                                          

                                                  cena z oferty badanej 

       Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 60 pkt.  

           

2) doświadczenie w organizacji co najmniej 10 dniowych wyjazdów wypoczynkowych w 

latach 2016-2019 – 20 pkt. 

  

- 2-4 wyjazdów - 10 pkt. 

- 5-8 wyjazdów – 20 pkt. 

 

Warunek ten będzie sprawdzany na podstawie dokumentów potwierdzających należyte 

wykonanie usługi. Przedstawienie dokumentów, które nie spełnią w/w wymogu np. podanie 

tylko liczby bez wskazania konkretnych odbiorów usługi ocenione zostanie na 0 punktów.  

 

3) doświadczenie w realizacji programów socjoterapeutycznych w latach 2016-2019 – 20 

pkt. 

 

- realizacja co najmniej 3 edycji programów socjoterapeutycznych - 10 pkt. 

- od 3 do 5 edycji – 10 pkt. 

 

Warunek ten będzie sprawdzany na podstawie dokumentów potwierdzających realizację 

programów socjoterapeutycznych przez osobę wskazaną w ofercie jako prowadzący program 

socjoterapeutyczny. Z przedstawionych dokumentów ma jasno wynikać, że osoba wskazana 

w ofercie ma odpowiednie doświadczenie w realizacji programów socjoterapeutycznych. 

Przedstawienie dokumentów, które nie spełnią w/w wymogu zostanie ocenione na 0 punktów.  

1. Ustalone kryteria nie podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania. 

2. Członkowie Komisji Przetargowej dokonają oceny kryteriów  

3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 

największą  ilość punktów. 



4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części 
zamówienia podwykonawcom. 

V I . Wymagania, jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie 
dokumentów i oświadczeń (np.: koncesje, zezwolenia, zaświadczenia, licencje); 
Wszystkie dokumenty zamieszczono w „formularzu ofertowym". 

V I I . Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści 
(jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy): 
Wzór umowy stanowi załącznik do „FORMULARZA OFERTOWEGO". 

L R E K T O R A 

Łowicz, dnia 18 kwietnia 2019r. 
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