
PO\VińT0WII C E ^ S T R U M 
POMOCY R(jDZ:NIE'.V Lowic;:u 7 .8lłł i '/]iik n r (> 

do / .arziti l /eniu Nr 15 

Dyrektora u l , v !w iczu 

z dnia I S kwietnia 2014t. 

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 
o wartości szacunkowej przekraczającej 5.000 zl netto, 

a nieprzckraczającej 30.000 euro netto 

1. /ainawiajacy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ł.owic/.u 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

Tcl./fax 
c-mail: 

Regon: 
NIP: 

750196838 
834-159-35-19 
(046) 837 03 44 
pe tu k»v icz'd v̂ p. pI 

zaprasza do złożenia oferty na: 

2. Przedmiot zamówienia: 
ITzedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: wyjazdowe 
spotkanie integracyjne dla 100 osób zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, 
zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji w'w usługi dla wszystkich 
uczestników, w ramach projektu „Rodzina razem. Powiat łowicki dla rodziny" 
finansowanego z budżetu Wojew ództwa Łódzkiego dla jednostek samorządu ter> torialnego w 
formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny 
w nimach Konkursu ..Samorząd przyjaźń) rodzinie 2 0 2 1 " 

C P V - 63511000-4 - organizacja wycieczek 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
W ramach wyjazdowego spotkania integracyjnego Oferent ma obowiązek: 
1) zorganizować w dniu 11 września 202I r . w godz. od 10 do 14 spotkanie integracyjne 

dla 100 osób (dzieci i t)s6b dorosłych) z. zachowaniem obowiązujących reżimów 
sanitai"n)ch. 

2) zapewnić atrakcje typu: jazda konna, przejażdżka biyczką. wozem traperskim, plac 
zabaw, zwiedzanie stajni, i itp.. 

3) zorganizować poczi^siunek dla wsz) stkich uczestników spotkania (napoje, przekąski z 
grilla, itp.). 

4 ) zapewnić doslęji do łazienek i toalet. 
5) zorganizować spotkanie integrac>jnc w miejscu położonym w odległości nie większej 

niż 30 km od ł.owicza. 
6) zagwararitov\ania kadiy posiadającej stosowne kwalifikacje i uprawnienia gwarantując 

prawidłową organiz.ac|ę i bezpieczeństwo uczestników. 
7) informowania, że spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Rodzina razem. 

Powiat łowicki dla rodziny" finansowanego z budżetu Województwa Łódzkiego dla 
jednostek samorządu ter)torialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na 



dofmansowanio zadań w zakresie wspierania rodziny w ramach Konkursu ..Samorząd 
prz\jazny rodzinie 2021", 

8) realizowania zleconych czynności z zachowaniem należylej staranności, jak również 
zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno \\ trakcie trwania umowy, jak i po jej 
ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych w związku z realizacją powierzonego 
zadania. 

Koszt transportu pokiywa Zamawiający. 

4. W A R U N K I IIDZIAŁII W POSTI^POWANIU 
1) składając) ofertę posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności 

Zamawiając) uzna w^arunek. o ktor)m mowa w pkt. 4.1 (uprawnienia) zci spełniony, 
jeżeli: 

Wykonawca przedłoży dokument, z którego wynika, że może prowadzić działalność w 
zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
2) dysponowanie przez Wykonawcę kadrą, która posiada wymagane prawem kwalifikacje 
oraz uprawnienia do wykonywania usługi, 

/ainawiajacy uzna warunek, o którym mowa w pkt. 4.2 (dysponowanie kadrą) za 
spełniony. jeżeli: 

W ykonawca zatrudnia bądź będzie zatrudniał wykwalifikowany personel prz)gotowany 
do prowadzenia usługi objętej przedmiotem zamówienia. W)'konawca złoży 
oświadczenie zawierające wykaz zairudnionych jirzez niego osób wraz z podaniem 
rodzaju umowy, przedmiotu, yyy miaru etatu (załącznik nr 2 do formularza ofeitowego). 

Termin realizacji usługi: 11 września 2021r. w goilz. HI-14do 15. 
Oferent nie może powierzyć wyktmania ustugi innej osobie lub firmie. 

W formularzu ofertowym nale/.y wskazać: cenę za 1 uczestnika netto i brutto oraz za 
całość zamówienia, ( cna obejmuje talkowit) koszt usługi (łącznie z niezbędnymi 
materiałami i sprzętem). 
1) Wykonayyca poda w formularzu ofertowym cenę w P L N , w cenie należ)- uwzględnić 

należne podatki w tym podatek od towarów i usług (kwoty należy podawać u zaokrągleniu 
do dyvóch miejsc po przecinku). 

2) (T-na musi obejmować yv)konanie całego zamóyvienia (poszczególnych elementów). 
3 ) Suma poszczególny ch skladnikówy'elementóyv daje catkoyeita cenę/wartość oferty. 
4) Cena poyvinna zav\ierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie 

dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 
5) Zamawiający inlbrinuje, że yy yyyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w 

innych walutach niż i*LN. 

Z możliwości yyy konania zamówienia wykluczeni są Wykonawcy poyviązani z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zoboyyiązan w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego cz) nnosci związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
w)boru Wykonayycy polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu yy 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. 

5. 'rerniin składania (Tcrt: do dnia 9 sierpnia 202Ir. do godz. 12. 
6. .Miejsce i sposób złożenia oferty: 

1 ) Ofertę należ)' sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 
2) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z prz)gotowaniem i złożeniem oferty. 
3) Ofeil) ' należy przygotować w sposób cz ) l e ln ) . Ofert)' nieczytelne zostaną odi*zucone. 
4 ) Wszystkie miejsca, \\' który ch Wykonayyca nanios! zmiany powinny być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 
5) Oferent może przed upływem tenninu składania ofert zmienić lub yy y cofać swoją ofertę. 

Każdy oferent może ztożvć ty Iko jedną ofertę 

Otetlę należy dostarcz.)ć osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, drogą elektroniczną -
w przypadku dysponowania ])odpisem elektronicznym (liczy się data i godzina dostarczenia 
ofeny do ł*CPR w Łowiczu, nie zaś dala stempla pocztowego lub wysłania ofert) drogą 
elektroniczną). W przypadku wysiania oferty drogą pocztową - w zaklejonej kopercie z 
zamieszczoną nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją: 

„A/e otwierać do dnia 9 sierpnia 202Ir. do god:^ 12. 
Oferta na zorganizowanie i przepronadzenie spotkania integracyjnego w ramach projektu 
„Rodzina razenu Powiat łowicki dla rodziny". 

Za yyażną uznaje sic ofertę, która została zareiestrowana w sekretariacie PCPR w terminie 
wskazanym powyżej. Ofeity złożone po terminie nie będą rozpatrywano. 

.Miejsce złożenia oferty: 
Powiatowe Centrum 1'omoc) Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30. 99-400 Łowicz, 
sekretariat, pok. 1. 

7. Miejsce łub sposól) uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji 
określającej szczegółowe warunki udziału w zamówieniu: 

l^owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie yy ł owiczu, ul. Podrzeczna 30. 99-400 Łowicz 
Osoba do kontaktu: p. Małgorzata .lanicka lei. 837 03 44, 

Kryteria wy boru ofert): 
1) cena - 60 pkt 

ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego 
wzoru: 

najniższa oferowana cena brutto 
\ 100% X 60 pkt 

cena z oferty badanej 
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium ws nosi 60 pkt. 

2) doświadczenie w prowadzeniu spotkań integracyjnych - 40 pkt. 
Liczba lat prowadzenia działalności: 
- co najmniej rok - 10 pkt. 



- 2 lata - 2 0 pkt. 
- 3 l a t a - 3 0 pkt. 
- powyżej 3 lat - 40 pkt. 

Warunek ten bęczie spiawdzan> na podstawie oś\viadc2enia wykonawcy odnoszticego się do 
ilości lat prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Brak 
oświadczenia zostanie ocenione na O punktów. 

* Ustalone kry teria nie podlegają zmianie yv trakcie prowadzonego postępowania. 
* C/lonkowie Komisji Przetargowej dokonają oceny kryterióyv. 
* Realizacja zamówienia zostanie ]>owierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 

największą ilość punktów. 
* Zamawiający nic dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę 

wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
8. \N yniagiinia, jakie powinien spełniać wykonawca /umów ienia w zakresie dokumentów 

i ośyyiadezeii (np.; koncesje, zezwolenia, zaświadczenia, licencje}: 
Wy kaz wymagan> ch dokumentów i oświadczeń w formularzu ofertowym 

9. Warunki gwarancji: 
terminowe i nalcz\ te wykonanie usługi 

łO. Warunki serwisu: 
nie dotyczy 

11. Warunki transportu: 
Nie dotyczy 

12. Wzór umowy lub istotne postanow ienia iimoyyy, które zostaną zawarte w jej treści 
(jeżeli yyymagana jest forma pisemna umoyyy): 

Wzór unmwy stanowi załącznik do , . i - ( 3 R M U L A R Z A O F E R T O W E G O " 

(podpis KierownikagZamawiającego) 

Loyyicz, 29 lipca 2021r. 

file:///N

