
OOQEK POSIOCY SPOLECZN6j 
05156 t.nc1n, ul. PartzanlOw 3 

tel. (022) 15-65-2 t. 17 lax 7$6-65. 
FO: 002168404, W': 531 -15-24-41 

Leoncin, dnia 23 czerwca 2017 r. 

Zapytanie ofertowe 

I. ZAMAWIAJ4CY 
Orodek Pomocy Spolecznej w Leoncinie 
Ui. Partyzantów 3 
05-155 Leoncin 
NIP 531-15-24-481 
REGON 002168494 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwutygodniowego obozu dia 10 dzieci i 
miodzie2y dotkniçtych lub / i zagroonych przemocq w wieku 7-16 lat. Zadaniem Wykonawey 
bçdzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku: 

a. zakwaterowania, 
b. wyywienia, 
c. transportu z Leoncina do miej sea wypoczynku i z miej sea wypoczynku do Leoncina. 

Wykonawca zapewni, •e wszyscy uczestnicy wyjazdu bqdq przewozeni zgodnie 
z obowizujqcymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa (m.in. aktualne badania 
techniczne pojazdów, którymi bedq podrózowaé uczestnicy, aktualna licencja na 
wykonywanie krajowego transportu przewozu osób - dia przewo±nika, odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe kierowcy), 

d. opieki medycznej, 
e. opieki ratownika, 
f. ubezpieezenia uczestników wypoczynku, 
g. zaoferowana cena winna obejmowaé koszty wszystkich atrakcji turystycznych 

przewidzianych w szczegóiowym planie wyjazdu (m.in. bilety wstçpu, dojazd do atrakeji 
turystycznych). 

h. zapewnienie 3 opiekunów - wychowaweów, którzy bçdq zobligowani do prowadzenia 
dokumentacji zajçé realizowanych podczas obozu 

i. zapewnienie zakwaterowania i wyzywienia dodatkowo psychologowi i magistrowi 
sztuki, którzy podczas obozu bedq prowadzié z dzieémi i m1odzie2 terapiç grupowq i 
indywidualna oraz studium sceniczne 

j. zapewnienie 2 pomieszczeñ przystosowanych do pracy grupowej wykonywanej 
rownolegle przez psychologa i magistra sztuki 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 
1. Rozpoczçcie obozu nie wczeniej ni2 07 lipiec 2017r. 
2. Zakoñczenie obozu nie póniej ni2 20 sierpieñ 2017r. 
3. Czas trwania obozu to co najmniej 14 dni. 

IV. LOKALIZACJA I WARUNKI LOKALOWE 



1. Przedmiot zamówienia nale2y zrealizowaé w orodku wypoczynkowym w Poisce, 
w turystycznej miejscowoci polozonej nad morzem. 

2. Obiekt musi bye murowany (nie mogq byC namioty), posiadajcy kartç kwalifikacyjna, 
obiektu zatwierdzonq przez wlaciwego kuratora owiaty, na terenie ogrodzonym, 
owiet1onym z dostçpem do kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie orodka 
posiadajqcym stolowkç oraz 9wietlicq. 

3. Pokoje max. 2,3,4 - osobowe (dia kazdego uczestnika osobne óko), pokoje winny byC 
wyposa2one w niezbçdny sprzçt. 

4. Lazienki znajdujqce sic w budynku, w którym zakwaterowani bcda uczestnicy. 
5. Pokoje I lazienki muszq byC estetyczne I czyste. 

V. WYYWIENIE 
Cztery posilki dziennie: niadanie, obiad, podwieczorek, kolacjç. Pierwszy posilek (obiad) 
uczestnicy otrzymuj4 w dniu przyjazdu na obóz, a ostatni posilek (podwieczorek) w dniu 
powrotu z obozu. 

VI. PROGRAM ZAJ1 
Wykonawca powinien zorganizowaC program zajçC na czas pogody i niepogody (dolqczony do 
oferty). Program powinien uwzglçdniaC co najmniej nastçpujqce elementy: 

a. wycieczki z nieodplatnym dia uczestników wstçpem do zwiedzanych obiektów, 
b. organizowanie zajçC i rozgrywek sortowych, 
c. gry terenowe, 
d. zajçcia plastyczne, 
e. organizacja dyskotek i ognisk, 
f. codzierme spotkania w grupach w celu omówienia problemów, podsumowania dnia. 
Koszt wycieczek fakultatywnych nie powinien przekraczaC 20% ceny od uczestnika. 

Program zajcC zostanie szczególowo doprecyzowany z kadrq specjalistów, która bçdzie 
pracowala z dzieCmi/mlodzie podczas obozu. Program zajçC musi uwzglçdniaC czas 
niezbçdny do przeprowadzenia psychologicznej terapii indywidualnej i grupowej oraz zajçcia 
ze studium scenicznego. 

VII. KADRA PEDAGOGICZNA 
Wykonawca zapewni kadrç wraz z kierownikiem (3 opiekunów - wychowawców), która 
posiada kwalifikacje i umiejçtnoci potwierdzone stosownymi dokumentami. Wynagrodzenie 
kadry oraz zgloszenie WypOCZynkU do kuratorium p0 stronie Wykonawcy. Zamawiajcy 
zapewni udzial w obozie Psychologa oraz Magistra sztuki i poniesie koszty ich wynagrodzenia. 
Koszty pobytu i wyywienia Psychologa i Magistra sztuki zostanq poniesione przez 
Wykonawcc, skiadana oferta winna byC tak skalkulowana aby koszty te uwzglçdniaC. 

VIII. BEZPIECZENSTWO UCZESTNIKOW 
1. Ubezpieczenie na czas pobytu, podr62y I wycieczek. Rodzice ponoszq pelnq 

odpowiedzia1no6 za wszelkie szkody wyrzqdzone przez uczestników. Obowiqzek 
posiadania ubezpieczenia OC. Uczestnicy muszq byC ubezpieczeni od nastçpstw 
nieszczç1iwych wypadków i kosztów leczenia. 

2. Opieka medyczna: calodobowa opieka wychowawców na terenie orodka w miej scu pobytu 
oraz zabezpieczenie podstawowych leków i materialów opatrunkowych przez Wykonawcç, 
a w koniecznych przypadkach zapewnienie opieki pielçgniarskiej i lekarskiej polegaj cej 



na wezwaniu lekarza do orodka tub dowiezienie uczestnika pobytu do przychodni 
bezplatnym transportem. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna: 
• zawieraé cenç j ednostkowq od uczestnika kolonii, 
• byd opatrzona pieczqtkq firmow, 
• posiadaá datç sporzdzenia, 
• zawieraé adres tub siedzibc Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 
• byd podpisana czytelnie przez Wykonawce we wszystkich wskazanych miejscach. 
Do oferty nalezy zahczyé: 
• kserokopiç zawiadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Poredników 

Turystycznych, 
• dowiadczenie w zakresie organizacj i kotonii dia dzieci w latach 2014 - 2016 (potwierdzone 

stosownymi dokumentami / referencjami, w tym w1aciwego dta organizatora Kuratorium 
Owiaty, 

• opis miej sea pobytu dzieci ze wskazaniem adresu, opisu bazy, 
• kserokopie polisy ubezpieczenia OC prowadzonej dziala1noci w zakresie organizacji 

imprez turystycznych wazne przynajmniej do dnia 31.08.2017r. 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT 
1. Oferta powinna bye przeslana za poredthctwem: poczty elektronicznej na 

adres: ug.teoncint1en.p1 lub dostarczona osobicie do Orodka Pomocy Spolecznej w 
Leoncinie, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin pok. 17 do 2odziny 15:00 dnia 28 czerwca 
2017r. 

2. Oferty ziozone p0 terminie nie bed4 rozpatrywane. 
3. Wykonawca moze przed uplywem terminu skiadania ofert zmieniC tub wycofaC swojq 

oferte. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajcy moze z4da6 od Wykonawców wyjanieñ 

dotyczqcych treci ziozonych ofert. 

XI. OCENA OFERT 
Zamawiajqcy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastçpujcych kryteriów: 

1— Cena 100% 

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia postçpowania ofertowego bez 
podawania przyczyn. 

XII. INFORMACJE DOTYCZ4CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 29.06.2017r., a o wynikach i wyborze 
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, którzy ziozyli oferty zostanq powiadomieni za 
porednictwem poczty elektronicznej tub tetefonicznie. 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE 
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy reatizowanego przez Gminç Leoncin / Orodek Pomocy 
Spolecznej w Leoncinie projektem ,,Razem przeciw przemocy" wspólfinansowanym przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej. 


