
 
 

Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 07.08.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. 

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą,  
na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, zwracam się z zapytaniem ofertowym  

w następującym przedmiocie: 

Organizację 5-dniowego wyjazdu dla uczestników projektu „Efektywna zmiana  
– inwestycja w przyszłość” (wraz z warsztatami animowanymi przez psychologa  

i pedagoga) realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 . 

 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, kod  
CPV: 63500000-4. 

 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, kod CPV:80570000-0. 
 

I. Zamawiający:  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 

Tel./fax: (22) 765-94-90, 

Strona internetowa: www.pcpr.nowodworski.pl,  

E-mail: sekretariat@pcprndm.pl. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiot zamówienia: 

a) organizacja 5-dniowego wyjazdu integracyjnego dla dzieci i rodziców 

biologicznych wraz z warsztatami prowadzonymi przez psychologa i pedagoga w 

ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” w tym: 

 zakwaterowanie w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym (4 noce): pokoje  

z pełnym węzłem sanitarnym, 3 x pokój trzyosobowy, 4 x pokój dwuosobowy, 

1 x pokój jednoosobowy. 

 Sala warsztatowa, gdzie możliwe będzie przeprowadzenie spotkań grupowych 

ze sprawnym sprzętem audiowizualnym (sala powinna być dostępna każdego 

dnia pobytu przez 4 godziny dziennie);  

 wyżywienie: obiad (zupa + drugie danie + napój + deser) x 5 dni; śniadanie  

(w formie bufetu) x 4 dni; kolacja ( w formie bufetu) x 4 dni; 

 catering w przerwie spotkań grupowych: herbata, kawa, cukier, cytryna, 

mleko, soki owocowe, woda, owoce, drobne słone i słodkie przekąski; 
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 organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci i rodziców (drugiego dnia 

pobytu); 

 organizacja wycieczki krajoznawczej; 

 zapewnienie transportu w obie strony; 

 ubezpieczenie NNW. 

Kod CPV: 63500000-4 (Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy 
turystycznej). 

 
b) zapewnienie psychologa i pedagoga, którzy wspólnie poprowadzą warsztaty 

reintegracji dzieci z rodzicami naturalnymi, skupiające się na wzmocnieniu relacji 

rodzinnych, kształtowaniu poczucia wartości i wiary we własne możliwości, 

wdrażaniu właściwego sposobu komunikacji rodzic-dziecko, obserwacji  

i korygowaniu niewłaściwych zachowań rodziców wobec dzieci oraz rozwijaniu 

kompetencji społecznych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Warsztaty powinny być dostosowane do wieku dzieci (do 15 r. ż.). 

Przewidziana liczba godzin warsztatów: 20 godzin zegarowych (w tym przerwy) 

 – 4 godziny x 5 dni. 

Wymagania stawiane specjalistom: 

Psycholog – wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, co 

najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi; 

Pedagog – wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, co 

najmniej roczne doświadczenie  w pracy z dziećmi. 

Kod CPV:80570000-0 (Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego). 

2. Ilość uczestników wyjazdu: 

 6 osób dorosłych; 

 9 dzieci do 15 r. ż.; 

 3 pracowników PCPR (2 pracowników socjalnych, pracownik projektu). 

Liczba ta może ulec zamianie. 

3. Termin realizacji: od 28.08 (przyjazd na obiad) do 01.09.2017 roku (wyjazd po 

obiedzie). 

4. Miejsce wykonywania usługi. 

Województwo mazowieckie – z wyłączeniem powiatu nowodworskiego. 

 

III. Wymagania stawiane wykonawcom. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy: 

 posiadające udokumentowane doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu 

imprez będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego; 

 dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

 znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 



 

 

IV. Składanie ofert. 
1. Termin składania ofert: od 07.08.17 r. do  14.08.2017 r. do godz. 16.00. 

2. Miejscem składania ofert jest Sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  

ul. Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 

3. Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres 

Powiatowego Centrum podany wyżej lub osobiście z dopiskiem „Efektywna zmiana  

– inwestycja w przyszłość”– wyjazd integracyjny” lub w formie skanów na adres 

mailowy sekretariat@pcprndm.pl. 

 

V. Sposób i kryteria wyboru ofert. 
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszelkie wymogi stawiane w zapytaniu 

ofertowym i złożona być na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

2. Kryterium decydującym o wyborze danej oferty jest CENA (100%). 

3. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert - max 2 dni od zakończenia przyjmowania 

ofert. 

 

VI. Wymagane dokumenty. 
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1); 

2. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (zał. nr 2); 

3. Opis oferty (miejsce wyjazdu, standard zakwaterowania, spotkanie integracyjne, 

atrakcje w okolicy itp.). 

4. Szczegółowa kalkulacja kosztów + koszt na osobę. 

5. Wykonawca przedmiotu zapytania zobowiązany jest dostarczyć dokumenty 

potwierdzające wykształcenie i doświadczenie specjalistów na 2 dni przed 

podpisaniem umowy (zał. nr 3). 

 

VII. Pozostałe postanowienia. 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 

ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet  

projektu, którym dysponuje  Zamawiający.  W  przypadku,   gdy  w/w negocjacje  

nie przyniosą  efektu,  Zamawiający  unieważni  postępowanie  w  części,  której 

dotyczy ta oferta. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 

etapie  

bez podawania przyczyny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadkach 

uzasadnionych. 

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 

pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku 

rozbieżności co do kwoty oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

Ustawa Prawo zamówień publicznych w niniejszym zapytaniu ofertowym  

nie znajduje zastosowania. 
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Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1); 
2. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (zał. nr 2). 
3. Życiorys zawodowy psychologa/pedagoga (zał. nr 3). 

 

 


