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poSTĘp6WANIE o UDZIELENIE zeuówtnnn NA USŁUGI SpoŁECzNE NR 03/US/2017
"Osobisty Program Sukcesu"

w ramach projektu pn.,,Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Żaków 3

65-200 Świebodzin

oGŁoszENlE o zAMÓWlENlU NA UsŁUGl sPoŁEczNE

(zwane dalej,,ogłoszeniem")

pod nazwą:

,,Osobisty Program Su kcesu"

postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad okreŚlonYch w art, 138o ustawY

dnia 29 stycznia żoo4r._ prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z2OI5 r. poz.2764 ze zm.). Realizacja zamówienia Podlega

prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. WartoŚĆ zamówienia nie

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro,

Zalączniki do ogłoszenia:

Nr1 - Formularzofertowy

Nr2 - Wzórpełnomocnictwa

Nr 3 - Wykaz wykonanych usług

Nr4 - Wzórumowy

Nr 5 - Wzór umowy o przetwarzanie danych osobowych

oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień PublicznYch - kod CPV: 80400000-8 usługi

edukacji osób dorosłych oraz inne,80310000-0 Usługi edukacji młodzieży,80410000-1 RÓŻne usługi szkolne,80500000-9

Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi Świadczone przez placówki oferujące wyŻywienie i

miejsca noclegowe.

1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: powiatowe centrum pomocy Rodzinie w świebodzinie

Kierownik Zamawiającego: Dyrektor - Ludmiła Janik

Adres Zamawiającego: ul. Zaków 3, 66-200 Świebodzin

Nr telefonu: 68 47 553 53

Nr faksu: (068) 47 553 53

Adres e-mail: pcpr_swieb@wp.pl

strona www na której będą umieszczane informacje: www.pcpr.swiebodzin.pl
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PoSTĘPOWANlE o UDZIELENIn złuówtrNtł NA USŁUGI SPoŁECZNE NR 03/US/2017
"Osobisty Program Sukcesu"

w ramach projektu pn, ,,Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim"

2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,

Zamawiający informuje, że dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail

przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu;

2| zmian treści ogłoszenia;

3) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;

4) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodnoŚci oferty z ogłoszeniem, niePowodującYch

istotnych zmian w treści oferty;

5) informacji o odrzuceniu oferty;

6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;

7| zawiadomień o unieważnieniu postępowania;

8) informacji o udzieleniu zamówienia;

9) informacji o nieudzieleniu zamówienia.

UWAGA! Forma pisemna jest bezwzględnie zastrzeżona dla oferty i dokumentÓW, oraz pełnomocnictwa,

3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących ogłoszenia

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. ZamawiającY udzieli wYjaŚnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Że wniosek

o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którYm uPłYwa Połowa

wyznaczonego terminu składania ofert.

2) Jeżeli wniosek, o którym mowa W ppkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złoŻenie lub będzie dotyczył udzielonych

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,

3) Treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie ogłoszenia) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym

przekazał ogłoszenie bez ujawnianiaźród|azapytania oraz udostępnia na stronie: WWW.PcPr.swiebodzin,Pl

4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmieniĆ treŚĆ ogłoszenia,

Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie na stronie: www.PcPr.swiebodzin,Pl

5) osoba upoważniona do udzielania informacji w zakresie przedmiotowego ogłoszenia PrzemYsław MaksYmów tel,

664 gzt 399 e-mai l : przemek@wzgorzada lkowskie, pl

4. Sposób przygotowania oferty:

1) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań wynikających z ogłoszenia. TreŚĆ ofertY musi odPowiadaĆ treŚci

ogłoszenia.

2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie, ZłoŻenie dwóch

lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie ofertY jako niezgodnej

z przepisami prawa.

3) ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. oferta nieczytelna zostanie

odrzucona. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, oPatrzonej kwalifikowanYm

podpisem elektronicznym.

4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) były ponumerowane isPięte (zszYte) w sPosób trwałY,

ponadto, zaleca się aby wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, by|y przez niego poprawione poprzez
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poSTĘpoWANIE o UDZIELENIB złtłówlBNlł NA USŁUGl SpoŁECZNE NR 03/US/2017
"Osobisty Program Sukcesu"

w ramach projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim"

skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wPisanie PoPrawnej treŚci

orazzłożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).

Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny w treŚci z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) oraz

dokumenty (załączniki), stanowiące jej integralną część, na które składają się:

a) dokumenty potwierdzające spełnienia przezWykonawcę warunków podmiotowych udziału w PostęPowaniu;

b) cv trenerów/ szkoleniowców/ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach

c) program pobytu z podaniem daty godziny zajęć, animacji dla dzieci, godziny posiłków, wieczornych atrakcji oraz

rodzaju wycieczki pieszej i wyjazdowej;

d) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do ofertY takiego dokumentu,

W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu musi byĆ ona poŚwiadczona za zgodnoŚĆ

z oryginałem przez Wykonawcę. poświadczyć dokument może tylko osoba lub osobY uPowaŻnione do składania

oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób

kopie dokumentów muszą być potwierd zone za zgodność z oryginałem przez te osoby. PoŚwiadczenie Powinno nastąPiĆ

w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające (Wykonawca na kaŻdej zaPisanej stronie

kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony co najmniej dopiskiem z użyciem formułY ,,za zgodnoŚĆ" lub

równoważnej). Do oferty muszą zosta ć załączone kompletne dokumenty, tzn. W formie i treŚci odPowiadające

oryginałom (zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy, itd.). Kopie dokumentów muszą bYĆ czYtelne,

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wYłącznie wtedY,

gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwoŚci co do jej PrawdziwoŚci,

Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w jęzYku obcYm dokument

taki należy ztożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę, Dokumenty sporządzone

w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę,

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

9) Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie wewnętrznej izewnętrznej, Koperta WeWnętrzna powinna

zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłaĆ ofertę w PrzYPadku jej wPłYnięcia

po terminie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz zawieraĆ oznaczenie (bez nazwY i

pieczątki Wykonawcy):

,,Osobisty Program Sukcesu "

oraz opatrzona napisem

Nie otwierać przed 04.08. 2Ot7 r. godz. t2.L5

Sposób podpisania oferty

Każd e oświad czen ie woli, w tym oferta wraz ze wszystkim i załącznikam i, powin no byĆ pod pisa n e przeL osobę lu b osoby

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czymjeŻeli upowaŻnienie takie nie wYnika

z zapisów dokumentów publicznych przedłożonych w postępowaniu przez Wykonawcę, to wymagane jest przedłożenie

stosownych pełnomocnictw udzielonych osobie podpisującej do reprezentowania WYkonawcY i do zaciągania w jego

imieniu zobowiązań finansowych. Upełnomocnienie musi zostać bezwzględnie udokumentowane,

Zamawiający przyjmuje, że załączone do oferty pełnomocnictwo zostało udzielone do zaciągania w imieniu WYkonawcY

zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ewentualne pełnomocnictwo Powinno bYĆ

pełnomocnictwem rodzajowym do występowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia Publicznego, NaleŻY

5)

7)

5.

1)
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w ramach projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim"

przedstawić je w formie oryginału, bądź w formie kserokopii poświadczonej za zgodnoŚĆ z oryginałem Przez notariusza.

pełnomocnictwo we właściwej formie należy dołączyć do oferty. Zamawiający nie będzie WzYWał do uzuPełnienia

pełnomocnictwa w przypadku jego braku lub gdy Wykonawca złoży wadliwe pełnomocnictwo. Oferty podpisane przez

osoby nieupoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zostaną odrzucone.

Uwaga! Wykonawca może skorzystać ze wzoru pełnomocnictwa załączonego do ogłoszenia (załącznik nr 2).

6. Kryterium oceny ofert

przy wyborze i ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto 80 % i DoŚwiadczenie W PracY

z osobami z niepełnosprawnością 20%.

Sposób ocenv i badania ofert

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

1) Zasady oceny wg kryterium ,,CENA" ,,C"

Znaczenie kryterium (waga) - 80%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) ----- x 80 = ilość punktów

cena brutto badanej oferty

ofertom pozostałych Wykonawców, spełniającym wymagania kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba

punktów. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom okreŚlonYm w ogłoszeniu

oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru. JeŻeli wYkonawca, którego oferta została

uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może dokonaĆ wYboru najkorzYstniejszej ofertY

spośród pozostałych ofert.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omYłki Polegające

na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treŚci oferty i poinformuje o tYm Wykonawcę,

którego oferta została poprawiona.

2| Zasady oceny Wg kryterium ,,DoŚWlADczENlE" ,,D"

Znaczenie kryterium {waga) -2Oo/o

Za posiadanie wpisu do rejestru ośrodków lub organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z art. 10d ust. 7 UstawY z

dnla27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2OIIr.,

Nr 127, poz.721, ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie

turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694). - 20 punktów

Do oferty należy dołączyć kserokopie aktualnego wpisu potwierdzoną za zgodnoŚĆ z oryginałem Przez WYkonawcę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom okreŚlonym W ogłoszeniu

oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. JeŻeli wYkonawca, którego oferta została

uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może dokonać wyboru najkorzYstniejszej ofertY

spośród pozostałych ofert.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omYłki Polegające

Fundusze
Europejskie
Prog.am Regionalny

Ę LuousRle
E-_ ' Vlt'arte zachodu

.§-



UNlA §URoPEJSNA
EURoPrJsK}

rUNaUsZ 
'PaŁE(ZNY

PoSTĘPoWANlE o UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPoŁECZNE NR 03/Us/2017
"Osobisty Program Sukcesu"

w ramach projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim"

na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i poinformuje o tYm WYkonawcę,

którego oferta została poprawiona.

Sposób liczenia punktów za oba kryteria:

llość zdobytych przez Wykonawcę punktów to Suma wszystkich punktów za kryterium ,,C" + krYteriufr ,,D".

oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, w tym za kryterium cena 80 punktów i krYterium doŚwiadczenie 20

punktów.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie WWW.PcPr.swiebodzin.Pl

informację o udzieleniu zamówienia podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu. W razie nieudzielenia zamówienia

Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie informację o nieudzieleniu zamówienia,

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Zgodnie zart.2 pkt 1ustawy pzp przezcenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust, 1pkt 1i ust. 2 ustawY z dnia 9

maja2O14r.o informowaniu o cenach towarów i usług, czyli wartość wyrażoną w jednostkach PienięŻnYch, uwzględniającą

podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sPrzedaŻ towaru (usługi)

podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

Cena oferty musi zostać obliczona zgodnie z poniższymi zasadami:

1) W ofercie (zał. nr 1 do ogłoszenia) należy podać ostateczną cenę brutto. Cenę naleŻy podaĆ rachunkowo.

2) Zaoferowana cena musi być ceną ostateczną. Oferta nie może zawieraĆ zapisów tyPu ,,cena do negocjacji"

lub,,cena obowiązuje pod warunkiem...". Podana w ofercie cena musi uwzględniaĆ wszYstkie kosztY związane

z wykonaniem zamówienia określone w pkt 12 ogłoszenia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz inne nie

ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

3) W trakcie wykonania umowy cena ta może ulec zmianie, gdyż będzie ona zaleźała od faktYcznej liczbY uczestników

biorących udział w wyjeździe. Wykonawca przy ustalaniu ceny powinien przewidzieĆ , Że z przyczyn niezaleŻnYch od

Zamawiającego, w wyjeździe może nie wziąć udziału ok 1,5% uczestników pierwotnie zakładanych w oPisie

przedmiotu zamówienia.

4\ Wykonawca jest zobowiązany podać koszt jednostkowy wyjazdu dla uczestnika. W koszcie jednostkowYm na

uczestnika musi być uwzględniony pobyt na wyjeździe pracowników pcpR.

5) oferta nie zawierająca ceny albo oferta zawierająca kilka propozycji cenowych lub wskazanie ceny o wartoŚci zero

złotych będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty.

6) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, ZamawiającY nie

dopuszcza możliwości rozliczenia w walutach obcych. Cenę ofertową należy bezwzględnie okreŚliĆ w złotYch

polskich.

7) Ceny należy podać w sposób jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc Po Przecinku

(np. 120,99). Jeżeli cena nie zawiera groszy, można nie wpisywać 8roszy (np. 120) lub uŻYĆ sYmbolu (nP. 120,-).

8) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu ocenY takiej ofertY dolicza

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczYĆ zgodnie z tYmi

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiające8o, czy wybór ofertY będzie ProwadziĆ do

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którYch dostawa

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartoŚĆ bez kwotY Podatku.

9) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany najPÓŹniej w dniu PodPisania
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umów przedstawić Zamawiającemu szczegółowe wyliczenie wartości zamówienia netto i brutto, tj. wskazaĆ

elementy zamówienia, co do których został naliczony podatek VAT oraz wysokoŚĆ tego Podatku.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) ofertę należy złożyć w siedzibie powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, ul. Źaków 3, 66-200

świebodzin, w pokoju nr 5 w termin ie do dnia 04 .O8. 2077 r. do ęodz. 72.00. Ofertę naleŻY PrzesłaĆ za PoŚrednictwem

operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decYduje

data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, nP. Pocztą

kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za zloŻone Po terminie i

niezwłocznie zwrócone. oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach Od 08.00 do 14.00.

2) oferty będą podlegać rejestracji przezlamawiającego, Każda przyjęta oferta zostanie oPatrzona adnotacją okreŚlającą

dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przYjęta. Do czasu

otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalnoŚĆ.

3) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.08. 2017 r. o eodz. 12.15 w siedzibie Zamawiające8o, tj. PCPR w Świebodzinie, ul.

Zaków 3, 66-200 Świebodzin w pokoju nr 6.

9. lnne informacje związane z postępowaniem

Wykonawca, którego ofeńę uznano za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony e-mailem ifaxem o terminie i miejscu PodPisania

umów. Wzory umów stanowią załącznik nr 4 i 5 do ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania. Zamawiający zastrze8a moŻliwoŚĆ

unieważnienia postępowania bez podania przyczyn u nieważnienia.

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Warunki udziału w po5tępowaniu - o udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegaĆ się WykonawcY, którzY

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej - Wykonawca Powinien wYkazaĆ,

że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŻeli okres Prowadzenia działalnoŚci jest

krótszy _ w tym okresie, wykonał należycie min. 2 zadania dotyczące usługi organizowania zajęĆ dla osób z

niepełnosprawnością o wartości min.50.0O0,00 zł brutto (słownie brutto: pięćdziesiąt tYsięcY złotYch 00/100) dla kaŻdej z

usług.

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku określonego w Wykonawca ma obowiązek złoŻyĆ wYkaz (sPorządzonY

w8 wzoru zał. nr 3 do ogłoszenia) wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolnoŚci

technicznej i zawodowej, że w okresie ostatnich trzech lat'przed upływem terminu składania ofert, a jeŻeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoŚci, przedmiotu, dat wYkonania

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz za|ączeniem dowodów okreŚlających czy te usługi zostałY

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądŹ inne dokumentY

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej PrzyczynY o obiektYwnYm

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oŚwiadczenie WYkonawcY.

Dodatkowo do ofert naleźy załączyć dokumenty wymienione w

UWAGA!

uzupełnienia w/w dokumentów w przvpadku ich braku |ub gdv dokumentv sa niekompletne lub zawieraia błedv, Oferta

ziału w
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"Osobisty Program Sukcesu"

wramachprojektupn',,AktywnaintegracjawPowiecieŚwiebodzińskim',

11. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Lz. przedmiotzamówienia

przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. ,,OsobistY Program Sukcesu", 7-dniowe

warsztaty dla 2 grup:

W ramach warsztatów należy zorganizować zajęcia z wykorzystaniem technik NLP. PoprowadziĆ zajęcia z bardzo mocnYm

akcentem na dobrą zabawę dla uczestników. W ramach warsztatów wyzwolić mnóstwo energii i duŻo ruchu z dodatkiem

wiedzy psychologicznej na temat motywacji. Warsztaty oparte głównie na pracy z emocjami, W dwóch ostatnich dniach

zajęć warsztaty powinny być z bardzo mocnym akcentem na merytorykę w kontekście motywacji i ogólnie pojęte8o rozwoju

osobowego. Jest tu znacznie mniej energii, czy ruchu, ale w zamian za to przekazywana jest wiedza psychologiczna, dzięki

której później uczestnicy przede wszystkim stają się o wiele bardziej Świadomi samych siebie, co jest 8Warantem tego, Że

będą bardziej wykorzystywać swoje umiejętności _ bardziej niż miało to miejsce do tej pory,

W ramach warsztatów uczestnicy poznają różne zasady i bodźce motywacyjne, struktury i sposoby motywacji oraz związane

Z tym Wartości i potrzeby. Należy przedstawić praktyczne rozwiązania z zakresu braku motywacji oraz scenariusz

opracowania planu wyznaczania celów osobistych uczestników zajęć,

Opis przedmiotu zamówienia:

Liczba uczestników - 75 osób, W tym 30 dzieci do lat 13 oraz 28 osób dorosłych z otoczenia i/lub opiekunów osób z

niepełnosprawnością. Liczba opiekunów turnusu z pCpR (nie korzysta z warsztatów ale z zakwaterowania iwYŻYwienia) -
6 osób dorosłych, Łączna liczba uczestników wyjazdu - 109 osób,

Podział na grupy:

Grupa l Rodziny za'tępcze - 42 uczestników projektu, w tym 27 dzieci do lat 13 i 17 osób dorosłYch z otoczenia a takŻe 3

dorosłe osoby z kadry projektu pcpR świebodzin (nie korzystają z warsztatów ale z zakwaterowania, wyżywienia, transportu

i animacji), Łączna ilość osób w wyjeździe - 62 osoby,

Grupa ll osoby z Niepełnosprawnością - 33 uczestników projektu, w tym 3 dzieci do lat 13 oraz 8 osób dorosłYch z otoczenia

a także 3 dorosłe osoby z kadry projektu pcpR Świebodzin (nie korzystają z warsztatów ale z zakwaterowania, wyżywienia,

transportu i animacji). Łączna ilość osób w grupie - 47 osob,

Uwaga:

cenne na uczestnika projektu wskazaną w ofercie należy podać w8 wzoru:

109 x cena na ]. uczestnika = suma za cały pobyt 2 grup

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

uNlA EURopEJ§KA
EUROPEJsKt

FUNDU5Z 5POŁECZNY

Suma za cały pobyt 2 grup

-------- = cena na ], uczestnika projektu

75 uczestników

Terminy organizacji warsztatów:

Wykonawca zorganizuje wyjazd w terminie

Dla l grupy: 18-25.08.2017 r.
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Dla ll grupy: 17 -24.09.2017 r.

Miejsce:

Miejscowość nadmorska w polsce do 5 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim, maksYmalnie 300 metrów

od morza, z zejściem dla wózków inwalidzkich.

zakwaterowanie:

Wykonawca zapewnia zakwaterowanie w ośrodku o standardzie nie niższym niż trzy gwiazdki, w Pokojach 2 -4 osobowYch

(dta uczestników projektu i opiekunów osób z niepełnosprawnością) i w pokojach ]- osobowYch (dla oPiekunów ze stronY

Zamawiającego) z łazienkami, ciepłą wodą, czajnikiem elektrycznym, radiem i telewizorem, kocem, zestawem do

plażowania (koc, parawa n, leżak/krzesełko) na 1 osobę. W pokojach znajdują się ręczniki (1 duŻY, 1 małY) dla kaŻdego

uczestnika. Łącznie Wykonawca zapewnia 6 noclegów dla każdego uczestnika wyjazdu. Łącznie 654 noclegi dla uczestników

projektu. oferent ulokuje co najmniej osób na parterze. Pozostali uczestnicy zostaną zakwaterowani maksYmalnie do 2

piętra, chyba, że ośrodek posiada 5prawną i działającą windę. Podczas pobytu, Wykonawca zapewni sprzątnie pokoi, co

najmniej 3 razy podczas pobytu,

ośrodek musi być ogrodzony, posiadający parking. ośrodek pozbawiony barier funkcjonalnYch i architektonicznYch,

umożliwiając korzystanie ze wszelkich atrakcji ośrodka osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, Na terenie oŚrodka

znajduje się stołówka, miejsce rekreacyjno -sportowe, kawiarnia i/lub restauracja.

Baza rekreacyjna ośrodka _ na terenie ośrodka znajdują się tereny zielone do spacerowania i ławeczki do odPoczYnku, a

także kawiarnia i/lub restauracja, recepcja. Na terenie ośrodka znajduje się miejsce na ognisko. WYkonawca zaPewnienia

animatora organizującego atrakcje podczas pobytu jak ognisko, wieczorki taneczne, gry izabawY integracYjne dla dzieci,

wycieczki piesze krajoznawcze il wycieczkę wyjazdową całodniową do nadmorskiej miejscowoŚci z atrakcjami

turystycznymi (wszelkie koszty wycieczki jak bilety wstępu, usługa przewodnika pokrywa Wykonawca), Wraz z ofertą

Wykonawca przedstawi proponowany harmonogram pobytu, uwzględniający daty godziny zajęć/ animacji/ wycieczek,

posiłków dla każdej z grup.

Transport:

Wykonawca zapewnia transport ze świebodzina (PKS Świebodzin) i z powrotem w klimatVzowanYm autobusie,

podstawienie autobusu godzina 8.00, odjazd godzina 8.30, miejsce- PKS Świebodzin (woj. lubuskie). Autobus Powinien bYĆ

oznaczony tabliczką pcpń świenodzln. Wyjazd w dniu zakończenia usługi - podstawienie autobusu godzina 10.00. odlazd

godzina 10.30. Wykonawca zapewni autobus klimatyzowany, z kierowcą/kierowcami posiadającYmi uPrawnienia, zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Zamawiający zastrzega co najmniej 2 postoje w trakcie jednej trasY, 1 Postój co najmniej 15

minut. Łącznie w obie strony co najmniej 4 postoje.

Wyżywienie:

Wykonawca zapewnia wyżywienie (3 posiłki dziennie, śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiad dwudaniowY

z deserem serwowany do stolika lub w formie bufetu szwedzkiego, kolację w formie bufetu szwedzkiego). W dniu PrzYjazdu

zapewnienie uczestnikom obiadokolacji. W dniu odjazdu, po za śniadaniem Wykonawca zapewnia suchy prowiant na drogę,

W skład suchego prowiantu na 1 osobę wejdzie co najmniej - 2 dwie bułki (zwykła i wieloziarnista) z masłem i sałatą, w

tym dodatkowo jedna z wędliną, druga z serem żółtym ,ż rożne owoce, woda mineralna 0,5l gazowaną, woda mineralna

0,5 l niegazowana, wafelek w czekoladzie, wafelek bez czekolady, ciastka, W przypadku osób dla którYch wYmagana jest

specjalna dieta, przygotowywanie posiłków wg wskazań dietetyka. W przypadku organizacji wYcieczek krajoznawczYch

Wykonawca zapewnia prowiant na drogę i 1 obiad dwudaniowy z deserem w restauracji podczas wYcieczki wYjazdowej,

Ubezpieczenie:

Wykonawca zapewnienia ubezpieczenie NNW o wartości co najmniej 10 tys. zł podczas PobYtu na 1uczestnika (109

osób), oraz ubezpieczenie OC opiekunów wyjazdu o wartości co najmniej 100 tys, zł _6 osób,

Warsztaty:

Warsztaty należy prowadzić od poniedziałku do piątku w 2 grupach po 16-2ż osób, w godzinach 9,00 - 13,00 z Przerwami,

nie licząc dnia, w którym odbędzie się wyjazdowa wycieczka krajoznawcza. Sala na Warsztaty powinna byĆ wyposaŻona w

stoliki i krzesła dla wszystkich uczestników. Wykonawca zapewnia materiały i przybory na zajęcia W tym dla kaŻdego

uczestnika zestaw (teczka, notes a4, długopis).

Fundusze
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' Osobisty Program Sukcesu"

w ramach projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim"

Forma prowadzenia warsztatów:

Warsztaty należy prowadzić w formie aktywnych zajęć z uczestnikami, przy wykorzystaniu gier, zabaw animującYch, scenek,

Na koniec każdego Warsztatu prowadzący prowadzi 15 minutową sesję Feedback. Z przeprowadzonych zajęĆ Wykonawca

sporządza raport z oceną osiągniętego celu określonego w przedmiocie zamówienia.

Prowadzący:

Wykonawca zapewnia podczas każdego warsztatu co najmniej 2 trenerów, specjalistY w zakresie technik NLP lub /i

psychologa oraz posiadającego wykształcenie co najmniej wyższe i doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla osób z

niepełnosprawnością. Do oferty Wykonawca załączy obligatoryjnie CV trenera i dokumentY Potwierdzające jego

wykształcenie oraz ukończone szkolenia w zakresie technik NLP,

Opieka pielęgniarska i/lub lekarska:

podczas wyjazdu dla uczestników projektu oraz opiekunów zostanie zapewniona 24h oPieka Pielęgniarska i/lub lekarska,

Koordynator wyjazdu ze strony Wykonawcy:

Wykonawca zapewnia Koordynatora wyjazdu podczas całego pobytu, który na bieżąco będzie PrzeciwdziałaĆ wYstęPującYm

problemom uczestników projektu. przedstawi harmonogram pobytu oraz przedstawi planowane działania Podczas całego

wyjazdu. Bierze udział w wycieczkach pieszych i wyjazdowych organizowanych dla całej grupy,

Animacje dla dzieci w trakcie warsztatów dla uczestników projektu:

Wykonawca zapewnia Animatora zajęć dla dzieci do lat 13 podczas warsztatów dla uczestników Projektu od godzinY 9,00

do godziny 13.00 od poniedziałku do piątku, nie licząc dnia w którym będzie całodniowa wycieczka wyjazdowa,


