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ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez
wybrania którejkolwiek z ofert.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st. Warszawy w związku z prowadzeniem „Mokotowskiego
Programu Integracji Społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego 1/POKL/7.1.1/2015, Priorytet VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
składa zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi organizacji i przeprowadzenia dwóch turnusów wyjazdu
integracyjnego dla Uczestników projektu i osób z ich otoczenia dla maksymalnie 100 osób.
Cel nadrzędny projektu: Poprawa sytuacji w 155 środowiskach rodzinnych z trudnościami wychowawczymi,
zawodowymi oraz społecznymi poprzez pracę Asystentów Rodziny oraz u 484 osób (młodzieży i dorosłych) objętych
PAL poprzez działania wspierające aktywizację zawodową, społeczną, łagodzące kryzysy w okresie 2012 – 2015.
Opis przedmiotu zamówienia: Wyjazd integracyjny dla Uczestników projektu i ich rodzin w podziale na dwie grupy.
Dla każdej z grup wyjazd trwający 3 dni, podczas którego wszyscy Uczestnicy będą brali udział w zajęciach
edukacyjnych i zwiększających kompetencje społeczne, wycieczce do miejsca będącego atrakcją turystyczną w
regionie.
Charakterystyka wyjazdu:
a) miejsce: do 200 km odległości od Warszawy
b) czas wyjazdu: 3 dni dla każdej z grup (wyjazd z Warszawy: piątek po południu, sobota: pobyt; powrót do
Warszawy: niedziela wieczór)
c) pokoje 2, 3, 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, wymagane jest aby wszystkie pokoje zlokalizowane były
w jednym budynku.
d) uczestnicy: dorośli wraz z dziećmi
e) w każdym turnusie uczestniczyć będzie około 50 osób (uczestnicy z otoczeniem)
f)

dodatkowo w każdym turnusie będzie uczestniczyć do 6 osób ze strony Zamawiającego (wychowawcy,
szkoleniowcy)

g) wyjazdy realizowane będą w okresie: 08-10 maj 2015 r. oraz 15-17 maj 2015r.
Cele wykonania przedmiotu zamówienia:
Działanie ma na celu integrację Uczestników projektu i ich rodzin, wsparcie w nauce innych niż znane formy
spędzania wolnego czasu z dziećmi. Wyjazd umożliwi Uczestnikom dorosłym na udział w zajęciach podnoszących
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kompetencje społeczne i komunikacyjne a dzieciom udział w zajęciach w grupie rówieśników. Wyjazd umożliwi
uczestniczenie rodzin w formach konstruktywnego i wspólnego spędzania czasu, poznania innych rodzin i wymiany
doświadczeń, a także rozwoju posiadanych umiejętności wychowawczych. Wyjazd umożliwi również Uczestnikom i
ich rodzinom poznanie nowych miejsc, atrakcyjnych turystycznie.
Wymagania:
1. Wykonawca

działania

musi

posiadać

wiedzę

i

udokumentowane

dowodami

doświadczenie

w z zakresu stanowiącego przedmiot zapytania – realizacji usługi organizacji i przeprowadzenia wyjazdów
integracyjnych dla co najmniej 50 osób czyli: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał lub wykonuje (dot. świadczeń
okresowych lub ciągłych), co najmniej 2 tego rodzaju usługi – załącznik nr 2
2.

Zapewnienie sali konferencyjnej, zlokalizowanej na terenie ośrodka, w którym zakwaterowana będzie grupa
uczestników, dostępnej w czasie turnusu, w której będą odbywać się zajęcia grupowe, warsztatowe
z podstawowym wyposażeniem (tablica, stoły, krzesła).

3.

Zapewnienie transportu klimatyzowanym pojazdem z Warszawy do miejsca pobytu i z powrotem, dla
uczestników wyjazdu i pracowników projektu systemowego.

4.

Zapewnienie Uczestnikom wyjazdu ubezpieczenia, niezwłocznie po podpisaniu umowy na realizację
przedmiotowego zadania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę potwierdzającą obowiązkowe
ubezpieczenie uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie pobytu oraz
w trakcie wszelkich przejazdów z nim związanych.

5.

Zapewnienie wszystkim Uczestnikom pełnego wyżywienia – 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad dwudaniowy,
kolacja tj. łącznie 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje.

6.

Zapewnienie instruktorów prowadzących zajęcia na miejscu, minimum dwie osoby organizujących programy
sportowo- integracyjne w min. pięciu blokach programowych.

7.

Zapewnienie organizacji czasu wolnego na miejscu, np. oprowadzenie po okolicznych parkach krajobrazowych,
atrakcjach turystycznych i innych. Uwzględnić należy ewentualną potrzebę dowozu autokarem Uczestników do
parku lub w zaproponowane miejsce wycieczki. Organizator powinien również uwzględnić potrzeby małych
dzieci, które będą uczestniczyć w wyjeździe.

8.

Zapewnienie suchego prowiantu podczas wycieczki w trakcie pobytu oraz powrotu i wyjazdu do Warszawy.

9.

Zapewnienie opieki medycznej na czas pobytu oraz wszelkich przejazdów z nim związanych.

10. Zapewnienie środka transportu niezbędnego do ewentualnych przejazdów objętych programem pobytu.
11. W cenę oferty muszą zostać wkalkulowane wszystkie koszty związane z realizacją programu pobytu (np. koszty
wstępu do obiektów przewidzianych w programie, koszty przejazdów w trakcie pobytu, opłaty klimatyczne).
12. Koszty przejazdu, wyżywienia i pobytu na turnusach oraz ubezpieczenia i opieki medycznej osób będących
pracownikami Zamawiającego (do 6 osób na każdym turnusie) muszą być wliczone we wszystkie koszty pobytu
na turnusie Uczestników projektu i osób z ich otoczenia.
13. Zamawiający wymaga, aby usługa realizowania była w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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14. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą szczegółowy program wyjazdów w oparciu, o który
realizowane będzie zamówienie oraz wskazać miejsce pobytu i noclegów.
15. Wraz z Uczestnikami wyjazdu będą w nich uczestniczyć osoby ze strony Zamawiającego, tj. asystenci rodziny,
psycholog i prowadzący zajęcia.
16. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu innych dokumentów, o których wypełnienie zwróci się
do Wykonawcy Zamawiający.
Termin wykonania: 08-10 maj 2015 r. oraz 15-17 maj 2015r.
Termin nadesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: w ciągu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia, na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Falęcka 10, 02-545 Warszawa lub adres e-mail:
bartosz.domanski@opsmokotów.pl – z dopiskiem: Organizacja i przeprowadzenie dwóch turnusów wyjazdu
integracyjnego dla maksymalnie 100 Uczestników projektu i osób z ich otoczenia oraz 12 osób obsługi wyjazdu.
Informacja dodatkowa:
Oferta powinna zawierać:
1. Dokument potwierdzający wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) –
ocena tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w tym zakresie oświadczenia;
2. formularz ofertowy – załącznik nr 1
3. wykaz doświadczenia – załącznik nr 2
4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi – załącznik nr 3
5. szczegółowy program lub plan pracy, wstępny harmonogram turnusów
6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
W czasie trwania zajęć, pracownicy Ośrodka będą wykonywali fotografie, które zostaną dołączone do dokumentacji
związanej z realizacją usługi.
Dane kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
ul. Falęcka 10, 02-545 Warszawa
Mokotowski Program Integracji Społecznej,
Bartosz Domański – Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej
Tel. (22) 848 09 24, +48 517 208 145
e-mail: bartosz.domanski@opsmokotow.pl
www.opsmokotow.pl
Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zamówienia umowę w sprawie
zamówienia publicznego.
DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
/mgr Ewa Wąsik/

………………………………………….
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Załącznik nr 1

___________________________________
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy
………………...……………………………………………………………………………………………...
Siedziba Wykonawcy
………………………..………………………………………………………………………...…………….
………………………………………………………………...……………………………………………...
NIP ……………………………………………… REGON ………………..….…………………………...
tel. ……………………………………..……….. faks ……………………...……..………………………...
adres e-mail ……………………………………………..…………………………………………………...
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na dotyczące realizacji usługi organizacji
i przeprowadzenia dwóch turnusów wyjazdu integracyjnego dla Uczestników projektu i osób z ich otoczenia dla
maksymalnie 100 osób uczestników oferuję realizację zamówienia w następującej cenie:
- łącznie ……………………. zł brutto
(słownie ………………………………………………………..), tj. ………………………………. zł netto, w tym
podatek VAT ..…%
Cena jednostkowa wynosi …………………………………………………...… zł brutto
cena za całość brutto podzielona na ilość osób
1. Akceptuję / my termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
2. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam / y, że:
1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
2) posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3) dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………
miejscowość i data
…………………………………………….…………………………….
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2

_________________________________
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

WYKAZ DOŚWIADCZENIA

l.p.

Nazwa i adres
zamawiającego
(odbiorcy usługi)

Okres
wykonania
od …… do ……

Nazwa usługi

Wartość usługi

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wykazane w wykazie zadania zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.

……………………………………
(miejscowość i data)
……………………….……………………………………..
(podpis osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

„Mokotowski Program Integracji Społecznej”
realizowany w ramach PO KL 2007-2013
Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10
Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Załącznik nr 3

___________________________________
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZĄCYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia.

L.p.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje/wykształcenie

Doświadczenie

……………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………………..
(podpis osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

