Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na postawie art. 138o ustawy Pzp.
Usługi społeczne na „organizację wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla
Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”
Nr postępowania 7/2018
1.Zamawiający
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2a
72-010 Police
2.Nazwa zamówienia:
„Organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu
KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”.
3.Rodzaj i tryb udzielenia zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy Pzp.
4.Zakres i wielkość zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu integracyjno - edukacyjnego dla
Uczestników/Uczestniczek Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej „KOMPAS –
WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”, w ramach którego będą realizowane instrumenty
aktywnej integracji:
a) Trening kompetencji społecznych pn. „Aktywne formy spędzania wolnego czasu
w rodzinie”.
2) Usługa będzie realizowana w ramach projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ
KIERUNEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.
3) W wyjeździe uczestniczyć będą osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym, będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach wraz z
osobami z ich najbliższego otoczenia (dzieci uczestników).
4) Liczba uczestników:
5) Liczba dzieci uczestników:
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od 12 do 14 osób
od 21 do 25 małoletnich dzieci
(w wieku od 0-3 lat: 8 dzieci, od 3-7 lat: 4 dzieci,
od 7- 12 lat: 9 dzieci, 12 lat i powyżej: 4 dzieci
w tym: 3 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością
wieku 5 lat, 10lat, 13lat).
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6) Łączna liczba uczestników
wyjazdu1:
7) Termin realizacji:
8) Miejsce organizacji

9) Obserwator:

10) Program pobytu:

11) Program zajęć
integracyjnych:

od 33 do 39 uczestników wyjazdu
07.12.2018 r. do 09.12.2018 r.
Miejscowość nadmorska położna w pasie nadmorskim
na terenie województwa zachodniopomorskiego. Za
pas nadmorski zamawiający rozumie pas lądu ciągnący
się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w
którym występuje koncentracja turystyki morskiej z
pieszą dostępnością plaży tzw. I strefa turystyczna.
Wykonawca powinien uwzględnić w wyjeździe w
charakterze obserwatora dwóch pracowników
Zamawiającego, którym powinien zapewnić transport,
wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokoju
dwuosobowym.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wyjazdu
zgodnie z ramowym programem stanowiącym
załącznik nr 8 do Instrukcji dla wykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty
swojej propozycji programu zajęć integracyjnych.

12) Kod CPV: Kod CPV: 55.10.00.00-1, 55.30.00.00-3, 80.00.00.00-4.
13) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych ani wariantowych.
14) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla
wykonawców będącej załącznikiem do treści ww. ogłoszenia.
5. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia 07.12.2018 r. do dnia 09.12.2018 r.
6. Kryteria oceny ofert:
1. Cena: 60 %
2. Doświadczenie wykonawcy w organizacji wyjazdów o charakterze integracyjno –
edukacyjnym: 40%

1.

1

UWAGA: Zamawiający informuje, iż z uwagi na charakter grupy docelowej wyjazdu (klienci pomocy społecznej
zagrożeni wykluczeniem społecznym) istnieje prawdopodobieństwo wycofania się uczestników z wyjazdu.
W przypadku zmniejszenia się liczby osób uczestniczących w wyjeździe, należność Wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszona, przy uwzględnieniu kosztu uczestnictwa jednej osoby (kwota wskazana przez Wykonawcę w ofercie
cenowej). W przypadku gdy faktyczna liczba uczestników wyjazdu będzie mniejsza, niż minimum wskazane przez
Zamawiającego - zobowiązuje się on do uiszczenia należności za minimalną liczbę osób określoną w Opisie przedmiotu
zamówienia tj. za 33 osoby przy uwzględnieniu kosztu uczestnictwa jednej osoby.
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7. Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka
2a, 72-010 Police (IV piętro) w terminie do dnia 29.10.2018 r. do godziny 13.00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul, Siedlecka 2a,
72-010 Police, w dniu 29.10. 2018 r., pok. nr 307 o godzinie 14.00. Otwarcie ofert jest
jawne. Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
8. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2) Z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu oraz
instrukcji dla wykonawców zostanie zawarta umowa.
3) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest
p. Joanna Siedlarz, fax/tel. 91 42 43 840 w godzinach: w poniedziałki od 7.30 do
15.30, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00, e-mail: jsiedlarz@opspolice.pl.
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