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Bielsk Podlaski 14.03.2018 r.

ZAPYTA}{IE OFERTOWE
Powiatowę Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim Zaprasza do złoŻęnia oferty na
zorganizowanie i przeprowadzenie 10 dniowych kolonii z programem profilaktyki zdrowia dla
dzieci, Uczestników projektu ,,Rodzina - inwestycjaw przyszłość''współfinansowanego Ze
środkow Europejskiego Funduszu Społecznego w ramaclr Regionalnego Programu
operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

I.

Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul" 3

Maja 17,17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85 833 2676, fax 85 833 Ż6]5
e-mail: centrrr:rl3 nraj aiiłpoczta.onęt. pl

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
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tablica informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, adres: Bielsk
Podlaski, ul. 3 Maja 17,

- tablica

informacyjna Starostwa Powiatowego, adres: Bielsk Pocllaski,

ul. Mickiewtcza 46

il.

bazakonkurencyjności

Termin i forma składania ofert:

oferty naleŻy składać w formie pisemnej lirb na e-mail w terminie do 22.03.2018

r.

Wypełnioną ofertę naleŻy złoŻyc w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

ul.3 Maja ll,17-100 Bielsk Podlaski lub na adres e-mail: centrr-rm3maja@poczta.onet.pl
w terminie do 22.03.2018 r. ofertę pisemną wraz Z pozostałymi dokumentami nalezy zŁoŻyc

w

nieprzezroczystej, zabezpieczone1 ptzez otwarciem kopercie" Kopertę naleŻy opisać
następująco Zapytanie ofertowę do projektrr ,,Rodzina - inwestycja w przyszłość''. ofertę
w wersji elektronicznej - podpisany przez osobę upowaznioną skan, naleŻy ptzesłac na e-mail.
W temacie naleŻy wpisać 'Zapytanie ofertowe do projektu ,,Rodzina - inwestycj aw przyszŁośc"
oferty złoŻone po terminie nie będą brane pod uwagę'

IIt.

'I'ryb udzielaniur zamÓwień

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodlrie z zasadą konkurencyjności okreŚloną
w ',Wy.tycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Rozi,voju Regionalnego, lJuropejskiego Fundusztt Społecznego oTaZ Fundusztt Spojnościna
Iata2014-2020".

Do niniejszego zapytania ofęr1owego nie stosuje się Ustawy z dnl'a29 stycznl'a2004r. Prawo
Zamowień Publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579)'
IV"

opis przedmiotu zamówienia

1. Nazr,va

zamówienia:

,,Zorganizowanie i przeprorvadzenie 10-dniolvych kolonii letnich
profilaktyki zdrowia'o

z

programem

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa' polegającą na Zorganlzowaniu i przeprowadzeniu 10 dniowych kolonii letnich (przewidywany termin realtzacji usługi: lipiec - sierpień 2018 r. oraz
lipiec - sierpień 2019 r.) Z programem profilaktyki zdrowia dla dzieci lmłodzleŻy z terenu
powiatu bielskiego w wieku od 8 do 18 lat.

Lamawiający zleca zorg:łnizowanie kolonii w jednym turnusie.
Wykonawca jest zobowąZany podać w ofercie termin Zorganzowania kolonii, mleszczący się
w przedziaie czasorłym wskazanym \Ą,pkt V.
Kod i nazwa wg Wspolnego Słownika Zamowień (CPV):
55240000-4 trsługi w zakresie ośroclków i domów wypoczynkowych,
63510000-7 usłurgi biur podrózy i podobne.
Zamawiający zastrzega, Że zamówienie nie moze byĆ powierzone podwykonawcom' Za
wyj ątkiem transportu clzieci'

Miejsce pobytu:
i) miejscowośćnad morzem Baltyckim (np. Zachodniopomorskie), połozorlzt w
bezpośredniej bliskościmorza. w czystej eko1ogicznie okolicy o korzystnym klimacie
1.

- z nieoc1płatnym dostępem do strzezonych kąpielisk wodnych w szczegolnoŚci morskich,
zakrvaterowanie dzięci, kadry wychowawców i kierownika w jednym ośrodku, z pełnym
węzłem sanitarnym (rratrysk, r-rtnywalka i WC).
2)

Ośrodek usytuon'any w oclleełościmaksymalnie do 500 nr od nrorzn. Za rniarę
nrzyirnuie się długośćciż}gu ldomunil{żrcYinego dla ruchu rrieszego niezbednego do
polłonania odległtlścidtliściado rnorza.

Uwaga!!! Zamawl'ający nie wyr:rża zgorJy na zakwaterowanie uczestników w namiotach,

domkach campingowych, pawilonach hotelowych.

3) teren ośrodkapowinien być usyttlowany z dala od dróg o duzym natęzeniu ruchu oraz od
torÓw kolejowych' tj' w odległościrrie mniejszej ntz 500 m i musi być ogrodzony,
4) w pokoj acl'r dzieci nraksymaltl ię 4 łoŻka, z wyłączeniem łózek piętrowych i tzw . dostawek,

5) pokoje ze standardo\Ą}lll wyposazeniem (co na.|mnie.i'. tapczan. sza|]<a nocna przy |<aŻdym

łózku, szaf-a, stoł. krzesła w ilościoclpowiadającej ilościdzieci w pokoju),
6) pokoje i łazienki ffiuSZą być estetyczne i czyste,
7\łazięnkl (natrysk, umywalki i WC) znajdujące się w kazdym pokoju. Ciepła woda bez
ograniczeń"
8) pokoje wychowawców i dzieci muSZą być usytuowane na tym samym ptętrze,
9) stołowka powinna znajdować się rł,tym Samym budynku, w którym zakwaterowane Są
dzieci,
10) ośrodekmusi dysponować i zapewniÓ nieodpłatne uzytkowanie:

a'

b.

c'

d.
e.

f.
g"

h.

salą dyskotekową,
salą gimnastyczną.

świetlicą,Wyposazoną w stoliki i krzesła, gry planszowe, układanki itp., TV
wokół obiektrr tereny sportowo - rekreacyjne,
c1ysponować drobnym sprzętenr sportowym (np': piłki do gier zespołowych, sprzęt do
badrrrintona, stÓł z rakietkami do tenisa stołowego, itp.),
pomieszczenia przystoso\Ą'ane do prowadzenia programu profilaktyki zdrowta oraz
pomieszczenie do równoczesnego prowadzenia rozmów indywidualnych
z uczestnikami kolonii zapewniające prywatność'
bezprzewodowynr dostępem do Internetr-t
parkingiem

11) preferowany ośrodek z basenen't

Uwaga!

Zamawiaiacy zastrzega sobie prawo dokonania wizii lokalnei mieisc zaproponowanych
przez Wl,konawce iako mieisc zakwaterowania dzieci zarówno przed dokonaniem
wyboru oferty. iak i przed podpisaniem umowy oraz po iei podrrisaniu.
2. Ilośći czas trwanizr turnusólv:
1) wypoczynek dla dzieci ma być zorganizowally w formie jednego turnusu,
2) czas trwania turnusu - 1 0 dni, tj. 9 noclegów
3" Liczba uczestników kolrrnii:
- uczestnikami kolorrii będą dziect i młodziez w wieku 8

- 18lat, ogółem 40 dzieci (20 osób
w 2018 roku oraz 20 osób w 2019 roku), Uczestnicy projektu ,.Rodzina- inwestycja w
przyszłość''u,spÓłfinanSowanego ze Ślodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Lista uczestników kolonii przekazana będzie Wykonawcy zamówienia na 7 dni
przed planowanym turnusem.
4.

Wymogi dotyczące wyżywienia:

1" cztery (4) posiłki dziennie przez 8 dni: śniadanie, obiad - składający się z dwóch

Ż.

ciepłyclr dań i deseru, podwieczorek i kolacia (śniadania i kolacje - szwedzki stół).
zapewnienie obiadu oraz kolacji pierrvszego dnia oraz śniadania i obiadu w drodze
powrotnej

3.
4"

5.

5.

Zapewnienie suchego prowiantu na drogę powrotną z miejsca pobytu do Bielska
Podlaskiego,
podczas pobytr'r dzieci muSZą rrrieć stały dostęp (całą dobę) do napoi (zimne napoje'
kompot bądŹ herbata) - w stołowce lub na korytarzu przed stołówką,
posiłki winny być r-rrozmaicone, oclpowiadające normom zywienia opracowanymprzęZ
Instytut ZywnoŚci i Zywienia zarówno pod względem ilości,jak i jakościoraz wartości
odŻywczych, bogatych w witaminy, owoce i warzywa'

Transport:

1.

2.
3.

4'

5'
6.

7,

transport zapewnia Wykonawca,
transport autokaror.ł'y z kłimatyz'acjąnatrasie: Bielsk Podlaski - obiekt, obiekt - Bielsk
Podlaski,
autokar musi byĆ Splawny, Wyposazony w nie mniej ntŻ 40 miejsc siedzących,
dokładnę godziny wyjazdu i powrotu autokaru ustalone zostaną w póŹniejszym
okresie.
Zamawtający wyklucza przewoz dzieci autokarem w godzinach nocnych tzn. mtędzy
god2.22.00 a 6.00.
koszty ubezpieczenie autokaru i dzięci podczas przejazdu pokrywa Wykonawca'
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo powiadomienia Policji w celu kontroli pojazdu
przed wyiazdem dzieci na kolonie.

6. Ubezpieczenie:

od następstw
(słownie:
piętnaście
nieszczęśliwychwypadkow i kosztÓw leczenia - po 15'000,00 zł
tysięcy złotycli) na czas ptzejazdow i pobytu na kazdego uczestnika kolonii,
Ubezpieczenie obejmrrje okres od momentu przekazania dzieci pod opiekę
wychowawQow Z miejsca zbiórki w Bielsku Podlaskim, do momentu odebranta dzięci
prZęZ opiekunowl rodzicow w Bielsku Podlaskim,
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia W zakresie
odpowiedzialności cywiinej oC.

1" Wykonawca zapewnia ubezpieczenie uczestników kolonii

2'
3.

7.

Opieka:
Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia całodobową opiekę wykwalifikowanej

kadry:

-

dwoch wychowawcow (tylko z ponizszej gnlpy zawodowej), posiadających co najmniej 3
letni staz i doŚwiadczenie w pracy z dziecmt na kolonii:

-

instruktorzy sporlowi, w liczbie zgodnej z normami
rozporządzenia Ministra Edtrkacji Narodowej z dn. Ż1 slycznla 2009 r. w sprawie
warunków, jakie muszą spełniaĆ organizatorzy Wpoczynku dla dzieci i młodzieŻy
szkolnej , a takŻę zasadj ego organizowania i nadzorowania (Dz. U " z 2009 r. Nr 2 i 8, poz.

nauczyciele. trenerzy

16e6)

i

kierownika kolorrii
obiektu,
-

z

uprawnierriami MEN stoscrwnie do w/w to'zporuądzenraotazkierownika

-

osobę/osoby realizr'ljące program profiiaktyki zdrowia
pedagog) legitymujące się dyplomem wyższej uczelni
uprawnieniach w zakresie profilaktyki zdrorł,ia

-

- (''p" socjoterapeuta, psycholog,

i

dokumentami

o

dodatko!\rych

osoba prowadząc a zajęcia rekreacyjno-Sportowe,

_ bezpłatną opiekę medyczną lekarsko - pielęgniarską, tj' pielęgniarka obecna w oŚrodku

24

godziny na dobę. lekarz pierwszego kontaktu na gotowośc 24 godziny rra dobę, zakvp lekarstw
i materiałóW opatrunkowych dla dzieci w trakcie trwania kolonii w ramach kosztów
Wykonawcy,

_

bezpłatrrą opiekę ratownika (iezeli przy kąpieliskach wodnyclr nie ma zapewnionej opieki
ratownika).

-

obsługę sprzątająco
okolicy.

-

porządkową dla utrzymania czystoŚci w całym obiekcie oraz w jego

9. Pozostale rvymagania:

Wykonawca przedstawi:

1.

pisemny ramowv pfogram kolonii urwzględniający imprezy sportowe, gly i zabawy
ruchowe, gry terenowe' gry t zabawy świetlicowe, konkursy' ogniska, c1yskoteki oraz
zajęcia alternatywne w razię niepogody. W ramach programu Wykonawca winien
zorganrzowac"

a. 4

urycleczki wyjazdowe poza miejscowoŚć, w której odbywają się kolonre
(naleŻy podać infbrrnację, że jest wycieczka autokarowa), z nieodpłatnym dla
uczestników wstępenr do zwiedzanych obiektów,
wycieczki piesze,
wyjścia na stLzezone kąpieliska lub plazowanie,
dyskoteki,
ogniska,
konkursy z nagrodami,
dodatkow'e atrakcje (np. aquapalk, park linowy, rejs statkiem)
róznego rodzaju zajęcia rozwojowe * edukacyjne.
coclzienne spotkania w grupach w celu omówienia problemów, podsumowania
dnia.

2'

pisemny program prot'r1akt},ki zdrowia obejmujący bloki tematycznę w zakresie:
kształtowania umiejętnoŚci w zakresie rcZwląZywania problemów uzaleŻnięn' Stresu,
agresji i innych emocji olaz ZagtoŻen płynących z kontaktu dziect i młodzieŻy ze
Środkami psychoaktywnymi; zdrowego Żywienia; spędzania cZaSLl wolnego; higieny
zdrowia psychicznego. Realizacja programu podczas kolonii powinna wynosić co
najmniej 10 godzin z podziałem na 2 grupy'

3. Wykonawca przedstawi
4.

z realtzacji programu
plogramu
kolonii
w ciągu 14 dni od
realizacji ramowego

sprawozdanie merytoryczne

protilaktyki i szczegółowe z
dnia zakoń Czenla kolonii.
Wykorrawca zapewnia artykuły piŚrnienne niezbędne do prowadzenta zajęc otaz
nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczestników kolonii za udział w konkr"rrsach
i zabawach.

V" Termin realizacji zamówienia

Od 15 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r.
Od 01 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca winien spełniaÓ następujące wymagania:

1'

Wiedza i doŚwiadczenie:
Zanawia1ący uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich
trzech lat przeclwszczęciem postępowania o udzielenie zanrówienia, a jezeli okres
prowadzenia działalnościjestkrótszy - w tym okresie w1,korrał nalezycie co najmniej
dwie usługi o zakresie objętym przedmiotenr zamowienia, tj' Zarganlzowanie i
przeprowadzenie kolonii letnich Z proglamem profilaktyki np. uza]'eŻnien.

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana
będzie w oparciu o 'zlożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenĘ
i ośrviadczenia, według formuĘ .,,spełniao'- ,,nie spełnia''.
VII. DokumenĘ wymagane od wykonawcy

1'

dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania
wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamowienia publicznego,
w szczególnoŚci aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej
er,videncji i infbrmacji o działalnościgospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lr"rb ewidencji, pełnomocnictwo,
2. wykaz usług (na załączniku nr 4),
3. zaświadczenie nrarszałka wojewodztwa, o wpisie c1o rejestru organizatorow turystyki i
pośredników ttrrystycznych województwa właściwegoZe względu na siedzibę
Wykonawcy.
4. kserokopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej oC w celu wykazania, Że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnoŚci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoŚci
zwtązanej z przec1mi otem zamó wi enia,
pisemne
5'
oświadczenie o c1ostarczeniu kserokopii opłaconej polisy NNW uczestników
kolonii;
6" opis obiektu oraz aktualrre zdjęcia obiektu, w tym: zdjęcia pokoi, łazienek, stołówki
oraz przyległego terentl, które Wykonawca przeznaczy do rea|lzacji niniejszego
zamówienia w celu potwierdzenia, Że olerowane usługi odpowiadają wymaganiom

7.

Zarnawiającego' DopllsZ.CZa się przedstawięnie aktualnego 1inku do strony internetowej
z aktualnym standardem obiektu.
kserokopię zaŚwiadczenia o zgłoszeniu wypoczynku kuratorowi oŚwiaty * bąclż
pisemne oświadczenie o clostarczeniu Zamawiającemtt zaświadczenia z chwiią jego
otrzymania,

zapewniający właściwąorganizację Ząęć Z
dzieĆmi (zajęcia sportowe, świetlicowe. krajoznawcze' kulturalne z podziałem na
kaŻc|y dzień pobytu, dostosowany do warunkow pogodowych)
pisemny program protilaktyki zdrowia.

8. pisemny ramowy program kolonii
9.

Dokumenty, o których mowa wyzej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii pośrł'iadczonejza zgoc1rrośćz oryginałem przez Wykonawcę. Zamawtający moŻe
Żądacprzedstawienia oryginałLr 1ub notarialnie poświadczonej kserokopii wyłącznie wtedy, gdy
złoŻona przez Wykona\Ą/cę kserokopia dokumentu jest nieczy'telna lrrb budzi wątpliwoŚci, co
do jej prarł,dziwoŚci.
Wykonawca składa oświadczęnia i dokumenty pod odpowiedzialnoŚcią karną wynikającą z
art. 297 l{odeksu karnego.

VIII. Kryteria wyboru oferty:

1)

2)
3)

l,

Cena

-

najniŻsza cena brutto za pobyt jednego dziecka na kolonii letniej zgodnie z opisenr

przedmiotu zamówienia- 50 pLrnktórv
Warr"lrrki olerowane uczestnil<om - 25 pLrrlktów

Atrakcyjnośćl<olonii letniej - 25 pLrnktów

Opis sposobu obliczania kryterium

- cena (C).

Cerra powinna być podatla rv złotych wrazZe wszystkimi naleznynri podatkami i obciązeniami.

PLrnkty pl'zyznawane za kryterillln cella będą liczone lvg następującego wzorll:

C:(C

rnin : C0) x 50
Gdzie:
C - liczba pLrnktów przyznana rł'ykonawcy,
C n_rin - rlajniŻsza cena spośr'ód waznyclr ofert,
C 0 - cena obliczona badanej oferty.
Maksynalnaliczba punktow do uzyskania przez wykonawcę w kryterium cena wynosi 50.
Wszystkie obliczenia będą dokonywal]e Z dokładrrościądo dwóch miejsc po przecinkr-r.

2.
a)
b)
c)
d)

3.

Opis sposobu obliczania kryteriunr -n,arunki oferowane uczestnikom (W).
dostęp do aquaparku w ośrodku lub w jego poblizu _ max 10 pkt
standard obiektu - max 8 pkt
dostęp do basenu odkrytego na terenie ośrodka _ max 2 pkt
dostęp do basenu krytego na terenie ośrodka _ max 5 pkt

opis sposobu obliczania kreyterirrm - atral<cyjności kolonii letnich (A).

a)
b)
c)

Organizacja wycieczek

-

max 7 pkt

Program profilaktyki - max 12 pkt
orgarrizacja zajęć rekreacyjno * spoftowycli * max 6 pkt

Za

ofertę najkorzystniejszą uzlana zostanie ofefta, która
punktów w określony ch przez Zamaw iającego kryteriach.

w sumie uzyska największą liczbę

P:

C+W+A
- łącznaliczba pr'rrrktów
C -liczba punktów w kryterium ceny
W - liczba punktów w kryterium warunki obiektu
A - liczba punktów atrakcyjnośĆ kolonii
P

W przypadku uzysl<ania takiej samej liczby punktów przez róŻnych oferentów spełrriających
wymogi zapytania, organizator doptlszcza negocjację ceny Ztymi oferentami.

IX. Forma i sposób wynagrodzenia:
1) Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem po zakończeniu reaIizacji
zadanla na podstawie rachunku / faktury oraz po dostarczeniu Zamawiającemu

2)

sprawozdania z wykonania zadania.
Cenaza przedmiot zanrówienia pozostaje nięzmienna do końca realizacji zamówienia.

X. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić według załączonego wzorll formularza (zał. nr 1)wrazzzałączllikami,
w języku polskim, w fornrie pisenrnej.
Dokunrenty niekompletl1e oraz takie, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach mery.torycznych
i procedurach: Monika Kamińska tel. 85 833 10 82, MałgorzataCzarkowska 85 833 26 76
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