Wodzisław Śląski, dnia 24 kwietnia 2017 r.
PCPR 070/9949/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zorganizowanie 9-dniowego pobytu (8 noclegów) – zespołu ćwiczeń usprawniających
psychoruchowo, w tym zajęć rehabilitacyjnych dla 46 osób niepełnosprawnych i 6 opiekunów
uczestników/uczestniczek projektu pn. „Lepsze Jutro”.
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
I. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pilarska Kinga. tel. 32 455 14 30 w. 31, e-mail: projekt.pcpr@wp.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 9-dniowego pobytu (8 noclegów) – zespołu
ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, w tym zajęć rehabilitacyjnych dla 46
niepełnosprawnych uczestników projektu oraz ich 6 opiekunów; w ramach projektu „Lepsze
Jutro”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja,
Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; w łącznym
czasie pobytu od soboty od śniadania do następnej niedzieli do kolacji.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa: zorganizowanie 9-dniowego pobytu (8 noclegów) zespołu ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, w tym zajęć rehabilitacyjnych dla 46 osób
niepełnosprawnych i ich 6 opiekunów – łącznie 52 osoby, zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Uczestnikami turnusu będą osoby m.in. z dysfunkcją narządu ruchu (w tym jedna poruszająca się
na wózku inwalidzkim), z Zespołem Downa, chorobami psychicznymi, chorobami
neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, epilepsją oraz osoba niewidoma.
2. Zamówienie obejmuje 9-dniowy pobyt - zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo,
w tym zajęć rehabilitacyjnych dla 46 osób niepełnosprawnych i 6 opiekunów– razem 52 osoby.
3. Zamówienie obejmuje:
 zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym budynku w pokojach
jednoosobowych, dwuosobowych i trzyosobowych z pełnym węzłem sanitarnym i TV;
 pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w stołówce położonej na terenie ośrodka;
 bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka pielęgniarska);
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przeprowadzenie badania lekarskiego, które zakończone zostanie wskazaniem zabiegów
leczniczych;
przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych na terenie ośrodka dla wszystkich (46
osób) niepełnosprawnych uczestników (2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie dla jednego
uczestnika wg zaleceń lekarza ośrodka). W przypadku opiekunów wyłączeniu z zapytania
podlegają zespoły ćwiczeń usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych.
udostępnienie dwóch sali wykładowych codziennie dla 2 grup wraz z wyposażeniem
(stoły, krzesła oraz sprzęt: 1 rzutnik z ekranem, 2 tablice flipchart);
zapewnienie bezpłatnej bazy wypoczynkowo – rekreacyjnej;
zapewnienie bezpłatnie uczestnikom pobytu obsługi kulturalno-oświatowej programów
integracji społecznej, w tym 1 ogniska z pieczeniem kiełbasek lub 1 grillowania
i 1 wieczorku tanecznego/karaoke.

Świadczenia rozpoczynają się śniadaniem w dniu przyjazdu i kolacją w dniu wyjazdu oraz
zapewnieniem prowiantu suchego na podróż powrotną.
Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia miejsc, z których będą korzystać uczestnicy turnusu
(budynek zakwaterowania, stołówka, itp.) poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych
dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (dostarczonych przez Zamawiającego).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników niepełnosprawnych
o 5 osób.
3) Kod CPV: 55240000-4 – usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych
4) Termin realizacji zamówienia: 24.06.2017 r. – 02.07.2017 r. lub 01.07.2017 r. - 09.07.2017 r.
5) Miejsce realizacji zamówienia:
Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie miejsca realizacji zamówienia w ośrodku nadmorskim
posiadającym informację o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy
rehabilitacyjne.
III. Wybór oferty:
Jedyne kryterium wyboru: cena.
W cenie ofertowej winny znajdować się wszystkie składowe mające wpływ na realizację
zamówienia, łącznie z kosztem sali konferencyjnych oraz przerw kawowych każdego dnia zajęć.
Ponadto oferowana cenna winna być ceną brutto (zawierającą należy podatek VAT)
Zamawiający wybierze tą ofertę, która będzie spełniała wszystkie wymogi określone w zapytaniu
oraz której cena będzie najkorzystniejsza.
IV. Forma i termin płatności
1) Zamówienie współfinansowane jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
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2014-2020. Zapłata zostanie dokonana przelewem na podany w rachunku/fakturze numer konta
bankowego w terminie do 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionego rachunku/
faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem zapłaty jest
posiadanie na rachunku bankowym środków finansowych, otrzymanych z Instytucji Zarządzającej,
którą jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
2) W związku z centralizacją rozliczania podatku vat faktura powinna zostać wystawiona
w następujący sposób:
Powiat Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
NIP: 647-21-75-218
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
V. Dane dotyczące złożenia oferty
1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć:
- informację o wpisie do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne,
- specyfikację obiektu wraz ze zdjęciami lub link do strony internetowej w celu weryfikacji
zgodności obiektu z zamówieniem
2) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3) Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30, 44-300 Wodzisław Śląski, w sekretariacie
(pokój nr 11),
- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, z dopiskiem
Projekt „Lepsze Jutro” – wyjazd osoby niepełnosprawne,
- elektronicznie na adres mailowy projekt.pcpr@wp.pl - skan podpisanej oferty zgodnie
z wymogami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
4) Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2017 roku o godzinie 15.30.
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
mgr Irena Obiegły
Załącznik do oferty
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