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Olsztyrr, 29.06.2018 r.

PCPR.SEK.261.2.2018

0gloszenie o zam6wieniu

na organizacjg i przeprowadzenie wyjazdowych warsztat6w dla uczestnik6w

i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy - L" dofinansowanego ze

Srodk6w Europejskiego Funduszu spolecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyj nego Woj ew 6 dztw a Warmiris ko-Mazu rs kie go n a lata 201 4 -2020'

1,



6
(

<7Fu nd usze
Europejskie
Proq.nm Regiona:n,,/

I; TAIA\H;ii Zdrowe iycie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Funcusz Spoleczny

I. Zamawiaj4cy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

ul. Bahycka 65, 10-175 Olsztyn

NIP: 739-29-96-445

www.pcpr-powiatolsztynski.pl

tel. +48 89 544 38 00

fax +48 89 544 38 I I

e-mail : pcpr@powiat-olsztynski.pl

II. Opis Przedmiotu Zam6wienia

L Przedmiotem zam6wienia jest orgarLizacia i przeprowadzenie wyjazdowych warsztat6w dla
uczestnik6w i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy - 1" finansowanego ze

Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Woj ew6dawa Warm i ri sko-M azurskie go na I ata 20 I 4 -2020 .

2. W ramach projekt6w wsparcie skierowane bgdzie lEcznie do 55 os6b w podziale na nastgpuj4ce

grupy:

1) l5 wychowank6w pieczy zastEpczej (9 os6b z terenu Powiatu Olsztyriskiego, 6 os6b z terenu Powiatu

Nidzickiego) w wieku 15-16 lat,ktorzy przygotowuj4 sig do usamodzielnienia

2) 40 os6b (28 os6b z terenu Powiatu Olsztyfrskie go, 12 os6b z terenu Powiatu Nidzickiego) w wieku

17 -25 lat real izuj 4cych Indywidualny Pro gram U samodziel n ienia .

3 . Zam6wienie obejmuj e nastgpuj 4cy zakres :

1) Promocja zdrowia i aktywnego stylu 2ycia - 2-dniowe warsztaty wyjazdowe dla l5 os6b ( w tym 6
z powiatu nidzickiego) w wieku l5 - 16 lat podzielonych na 2 grupy w terminie IX - X 2018 r. Blok
zorganizowany w ramach zajg6 dwudniowych wyjazdowych, na kt6rychzorganizowane zostan4zajEcia

warsztatowe z profilaktyki uzalehniefi, z zasad zdrowego od2ywiania, zagroileh

zdrowotnych, wynikaj4cych z niewla6ciwego Zywienia atakile dzialafi grupowych i indywidualnych

z instruktorem w ramach propagowania konstruktywnego spgdzania czasu wolnego i aktywnego trybu

Lycia.Podczas wyjazdu przewidziane zostalo 8 godzin zajgc warsztatowych dla ka2dej gruPY, co daje

l4cznie l6 godzin.

a) zamawiaj4cy dopuszcza organizacje warsztat6w dla obu grup jednoczeSnie pod warunkiem

zapewnienia odpowiednich warunk6w,

b) Zamawiajqcy zapewni opiekuna/wychowawca - maksymalnie 2 osoby na grupg,

c) W rarnach zam6wienia Wykonawca zapewni:

-transport uczestnik6w luczestniczek w obie strony z terenu Miasta Olsztyna oraz Miasta Nidzica.

Miejsce docelowej zbi6rki bgdzie ustalone pomigdzy Zamawiai4cym a Wykonawc4,

- trener6w,

- zakwaterowanie uczestnik6w/uczestniczek w pokojach maksymalnie trzyosobowych,

- zakwaterowanie opiekuna/wychowawcy w pokoju jednoosobowym,

- wy2ywienie dla uczestnik6w/uczestniczek, trener6w oraz opiekuna./wychowawcy tj. obiad i kolacjq

pierwszego dnia, Sniadanie i obiad drugiego dnia,

- objgcie ubezpieczeniem NNW wszystkich os6b.
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2) Wyjazd edukacyjno - wzmacniaj4cy dla l5 os6b (w tym 6 z powiatu nidzickiego) w wieku l5 - 16

lat podzielonych na 2 grupy.2-dniowy wyjazd w terminie X-X1.20I9 r. podsumowuj4cy zdobyte przez
wychowank6w umiejgtnoSci oraz zaprezentowanie ich w5r6d r6wieSnik6w w szerszym gronie. Podczas

wyjazdu przewidziane zostalo 8 godzin zajEc warsztatowych dla ka2dej grupy, co daje l4cznie 16

godzin. Uczestnicy/ki do czasu wyjazdu zrealizuj4 warsztaty z zakresu rozwoju osobistego
(komunikacja spoleczna, motywacja, budowanie wlasnej wartoSci, zasad savoir -vivre, radzenia sobie

ze stresem, umiejgtnoSci rozwi1zywania konfliktow, zarz4dzania czasem), Treningu Zastgpowania
Agresji, treningu kompetencji wychowawczych, dzialafr ukierunkowanych na planowanie swojej
kariery zawodowej, indywidualnego poradnictwa zawodowego, szkolenie umoZliwiaj4ce nabycie lub
podwy2szenie nabyte umiejgtno6ci. Warsztaty zorganizowane podczas wyjazdu powinny mie6 na celu
usystematyzowanie wiedzy z powylszego zakresu, wzmocnienie mocnych stron oraz podniesienie
samooceny uczestnika/i projektu atak2e podwyzszenie motywacji do samodzielnego funkcjonowania
w Srodowisku.

a) zanawiaj4cy dopuszcza organizacje warsztat6w dla obu grup jednocze6nie pod warunkiem
zapewn ienia odpowiednich warunk6w.

b) Zamawiajqcy zapewni opiekuna/wychowawcg- maksymalnie 2 osoby na grupg,

c) W ramach zam6wienia Wykonawca zapewni:

- transport uczestnik6wluczestniczek w obie strony z terenu Miasta Olsztyna oraz Miasta Nidzica.
Miejsce docelowej zbi6rki bgdzie ustalone pomigdzy Zamawiaj1cym a Wykonawc4,

- trener6w,

- zakwaterowanie uczestnik6w luczestniczek w pokojach maksymalnie trzyosobowych,

- zakwaterowanie opiekuna/wychowawcy w pokoj u j ednoosobowym,

- wy2ywienie dla uczestnik6w/uczestniczek, trener6w oraz opiekuna/wychowawcy tj. obiad i kolacjg
pierwszego dnia, Sniadanie i obiad drugiego dnia,

- objgcie ubezpieczeniem NNW wszystkicli os6b.

3) Promocja zdrowia i aktywnego stylu 2ycia - 2-dniowe warsztaty wyjazdowe dla 40 os6b ( w tym 12

z powiatu nidzickiego) w wieku 17-25 lat podzielonych na 4 grupy w terminie X - XI 2018r. Blok
zorganizowany w ramach zajg6 dwudniowych wyjazdowych, na kt6rych zorganizowane zostan1zajgcia
warsztatowe z profilaktyki uzalehnieh, z zasad zdrowego odZywiania, zagroilei
zdrowotnych, wynikaj4cych z niewlaSciwego Zywienia a takhe dzialafi grupowych i indywidualnych
z instruktorem w ramach propagowania konstrukrywnego spgdzania czasu wolnego i aktywnego trybu
Zycia. Podczas wyjazdu przewidziane zostalo 8 godzin zajE6 warsztatowych dla ka2dej grupy, co daje

l4cznie 32 godziny.

a) zamawiaj4cy dopuszcza organizacje warsztat6w dla kilku grup jednocze6nie pod warunkiem
zapewn ienia odpowiednich warunk6w.

b) Zamawiaj4cy zapewni opiekuna/wychowawcg - maksymalnie 2 osoby na grupg,

c) W ramach zam6wienia Wykonawca zapewni:

- transport uczestnik6wluczestniczek w obie strony z terenu Miasta Olsztyna oraz Miasta Nidzica.
Miejsce docelowej zbi6rki bgdzie ustalone pomiEdzy Zamawiaj1cym a Wykonawc4,

- trenera (l trener najedn4 grupg ),

- zakwaterowanie uczestnik6wluczestniczek w pokojach maksymalnie trzyosobowych,

- zakwaterowanie opiekuna/wychowawcy w pokoju jednoosobowym,

- wyzywienie dla uczestnik6w/uczestniczek, trenera oraz opiekuna./wychowawcy tj. obiad i kolacjg
pierwszego dnia, Sniadanie i obiad drugiego dnia,
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- objgcie ubezpieczeniem NNW wszystkich os6b.

4. Wszystkie warsztaty wyjazdowe muszq mie6 miejsce na terenie wojew6dztwa warmirisko-
mazurskiego.

5. Zakwaterowanie nie mo2e byd w pokojach koedukacyjnych.

6. Do obowiqzk6w Wykonawcy naleLry:

l) prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych dzialafi,

2) wsp6lpraca z koordynatorem projektu pn; ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy - l" oraz z innymi
pracownikami zatrudnionymi w projekcie,

3) prowadzenie zajg(, zgodnie z harmonogramem ustalonym i zatwterdzonym przez

Zamawiaj4cego,

4) umieszczenie logo RPO WiM 2014-2020 i logo Unii Europejskiej na wszystkich dokumentach
i materialach dotycz4cych realizacji zajEt oraz na zaSwiadczeniach, zgodnie z Ksigg4

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znak6w program6w polityki
sp6jno6ci na lata 2014-2020,

5) zapewnienie sal wykladowych - w kt6rych bgd4 sig odbywaty zajgcia - dostosowanych do iloSci

os6b skierowanych na zajEcia warsztatowe z uwzglEdnieniem os6b z niepelnosprawno6ciami,

odpowiednio wyposa2onych w sprzgt i pomoce dydaktyczne umoZliwiaj4ce prawidlow4
realizacjg zajg6,

6) oznaczenia sal wykladowych w kt6rych bgd4 odbywaty sig zajEcia poprzez umieszczenie-
informacj i promuj4cej proj ekt,

7) zorganizowanie dzialafi grupowych i indywidualnych z instruktorem w ramach propagowania

konstruktywnego spgdzania czasu wolnego i aktyrvnego trybu \tcia - dotyczy wyjazd6w
z promocji zdrowia i aktywnego stylu zycia,

8) zapewnienie uczestnikom i uczestniczkom projektu, w ramach koszt6w uslugi dostgpu do

wszelkich mo2liwoSci form spgdzania czasu wolnego podczas calego pobytu zgodnie

z potencjalem Wykonawcy,

9) organizacji czasu wolnego uczestnik6w i uczestniczek projektu podczas calego pobytu, zgodnie

z potencjalem Wykonawcy - pozawyznaczorymi warsztatami atakhe w przypadku wyjazd6w
z promocji zdrowia i aktywnego stylu zycia poza dzialaniami grupowymi i indywidualnymi
z instruktorem,

10) zapewnienia jednej przerwy kawowej podczas zalgd warsztatowych dla

uczestnik6w/uczestniczek, na kt6rej zagwarantowane bgd4 co najmniej: kawa, herbata, woda,

mleko, cukier, cytryna, drobne slone lub slodkie przek4ski typu paluszki lub kruche ciastka.

7. Zamawiaj4cy zastrzega, 2e iloSi os6b moze zosta6 zmniejszona z powodu rezygnacji

uczestnik6wluczestniczek z projektu co bgdzie sig wi4zalo z proporcjonalnym zmniejszeniem

wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowi4zany jest do monitorowania obecno6ci uczestnik6wluczestniczek poptzez

bieLqce informowanie opiekuna - wychowawcy wskazanego przez Zamawiaj4cego o przypadkach

braku obecno(ci na zajgciach.

9. Szczegolow4 listg uczestnik6w/uczestniczek warsztat6w Zanawiaj4cy przekaie wybranemu w toku

postgpowania Wykonawcy. W prrypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z udzialu w warsztatach

Zamawiajqcy mo2e wskazad kolejn4 osobg z listy rezerwowej pod warunkiem nieprzekroczenia

ostateczn ie maksymal nej liczby odb iorc6w wsparcia.
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10. Do obowi4zk6w Zamawiaj1cego nale|y:

l) stala wsp6lpraca z Wykonawc4,

2) przekazanie listy uczestnik6w/uczestniczek wraz z niezbgdnymi danymi do ubezpieczenia oraz
kontaktu zWlw,

3) informowanie uczestnik6w/uczestniczek o miejscu i terminie wyjazdu,

4) przyjmowanie i weryfikacja wszelkich dokument6w powstatych w toku wykonywania
zam6wienia.

ll. Szczeg6lowy plan poszczeg6lnych warsztat6w zostanie uzgodniony z wylonionym w toku
postgpowania wykonawc4.

III. Termin realizacji zam6wienia: od podpisania umowy do 30 listopada2019 roku (szczeg6lowe
terminy bEd4 ustalan e z Zamaw iaj 4cym).

fV. Warunki uczestnictwa w postgpowaniu

O udzielenie zam6wienia mog4 sig ubiegai wykonawcy ktorzy w ci4gu ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu skladnia ofert, a jeheli okres prowadzenia dzialalno$cijest kr6tszy to w tym okresie,
przeprowadzili zorganizowane warsztaty z zakresu zgodnego z przedmiotem zam6wienia lub
zorganizowali pobyt z noclegiem i wy2ywieniem dla co najmniej 2 gruplicz4cych minimum 5 os6b
kalda.

W celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w postEpowaniu nalezy zal4czyd do formularzaofefi
wykaz zorganizowanych warsztat6w podaj4c ich miejsce, zleceniodawcA, szczeg6lowy zakres oraz
liczbE uczestnik6w/lub liczbE zorganizowanych pobyt6w zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do ogloszenia.

V. Kryteria oceny ofert.

1. Cena (wskaZnik C) - waga: 100 %

WskaZnik ,,C" obliczany bgdzie wg wzoru:

C=(Cn/Cb)x100

gdzie:

Cn - najniZsza cena oferty spoSr6d ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu,

Cb - cena oferty badanej,

2. Cena oferty musi zawiera6 wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania zam6wienia, w tym dojazd,
wyZywienia, zakwaterowania. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznaniazakresu przedmiotu
zam6wienia nie moZe by6 podstaw4 do Z4dania zmiany wynagrodzenia ryczahowego okre5lonego
w ofercie.

VI. Opis sposobu prrygotowywania oferty oraz termin i miejsce skladania ofert

t. Wykonawca moie zloiryc tylko jedn4 ofertg.

2. Wszelkie koszty zwi1zane ze sporz4dzeniem oraz zloleniem oferty ponosi Wykonawca.

3. Zaleca sig, aby pierwsz4 strong oferty stanowil formularz oferfy, kt6rego wz6r stanowi
zalqcznik nr I do niniejszego ogloszenia.
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4. Oferta musi by6 napisana w jgzyku polskim, na komputerze, rfiaszynie do pisania lub rgcznie

dlugopisem b4dz niezmywalnym atramentem.

5. Wszystkie opracowane przezZamawiaj4cego zal1czniki do niniejszego zapy4ania ofertowego

stanowi4 wyl4cznie propozycjg co do formy wymaganych dokument6w. Dopuszcza sig

przedstawienie wymaganych zal4cznik6w w formie wlasnej opracowanej przez Wykonawcg,

pod warunk iem, i2 b gd4 one zaw ier aO wszystki e il1dane przez Zamawi aj 4ce go informacj e.

6. Oferta wraz z zalqcznikami musi by6 podpisana przez osobg (osoby) uprawnione do skladania

oSwiadczeri woli w imieniu Wykonawcy.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek5cie oferty musz4 by6 parafowaneprzez osobg (osoby)

podpisuj4c4 ofertg.

8. Wykonawca zamieszcza ofertg w kopercie oznaczonej nlzlvq i adresem Zamawiaj4cego

oraz opisanej w nastgpuj4cy spos6b: ,,Oferta na warsztaty wyjazdowe dla

uczestnik6wluczestniczek projektu Aktywizujemy iUsamodzielniamy - 1" lub przesyla skan

formularza oferty wraz z o5wiadczeniem/ami (i dokumentami potwierdzajqcymi spelnianie

warunk6w udzialu w postgpowaniu) na adres e-mail Zamawiaj4cego: pcpr@powiat-

olsztynski.pl w tytule wiadomoSci wpisuj4c ,,Ofefta na warsztaty wyjazdowe dla

uczestnik6w/uczestniczek proj ektu Akty'wizuj emy i U samodzieln iamy - 1 "'

9. Wykonawca mo2e wprow adzic zmiany lub wycofa 6 zlolonq przez siebie ofertg wyi4c znie przed

terminem skladania ofert i pod warunkiem, ze przed uplywem tego terminu Zamawiajqcy

otrzyma pisemne (lub poczt4 elektroniczn4) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub

wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi by6 oznaczone slowami ,,ZMIANA" lub

,,WYCOFANIE".

10. Oferry nalely sklada6 w siedzibie Zamawiaj4cego, ul. Bahycka 65, 10-175 Olsztyn lub naadres

e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 12:00.

11. Oferty zloLone po terminie nie bgd4 rozpatrywane i zostan4 zwr6cone Wykonawcy.

VII.Informacje o formalnoSciach przed podpisaniem umowy

l. Umowa zostanie podpisana na warunkach okre6lonych w niniejszym ogloszeniu, w miejscu

i terminie ustalonym z Zamawiaj4cym.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowi1zany jest do dostarczenia szczeg6lowych

konspekt6w warsztat6w, celem weryfikacji ich zgodnoSci z zapisami wniosku

o dofinansowanie.

VIII. Istotne postanowienia umowy

l. Kary umowne dla czgici 1 i 2:

1) Wykonawca odpowiada za sumienne i staranne wykonanie spraw zleconych.

Odpowiedzialno56 Wykonawcy z jakiegokolwiek tytulu, w tym nie wykonania lub

nienale4rtego wykonania przedmiotu umowy ograniczonajest do kwoty strat poniesionych

przez Zamawiaj4cego, jednak nie wy2ej niz kwota wynagrodzenia otrzymanego przez

Wykonawcg.

2. Warunki zmiany umowy:

1) zmianatenninu wykonania:

a) na skutek uzgodnieh pomiEdzy Stronarni dotycz4cych skr6cenia terminu

o uzgodniony okres,

6
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b) z powodu przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiaj4cego oraz Wykonawcy,
skutkuj 4cych niemoZl iwoSci4 real izacj i Umowy w term in ie,

2l zmiana sposobu realizacji umowy wynikaj4ca ze zmian w obowi4zuj4cych przepisach

prawa w zakresie wynikaj4cym ze zmian przepis6w,

3) zmiana przepis6w prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powoduj4ca koniecznoS6

dostosowania umowy do zmiany przepis6w, kt6ra nast4pila w trakcie realizacji umowy,

4) zmniejszenie zakresu umowy, a tym samym wynagrodzenia, z prryczyn o obiektywnym
charakterze lub istotnej zmiany okoliczno6ci powoduj4cej, 2e wykonanie czgSci zakresu

realizacji umowy nie le|y w interesie Zamawiajqcego w tym w prrypadku zmniejszenia

I iczy uczestnik6w/uczestniczek projektu.

IX. Porozumiewanie sig Wykonawc6w z Zamawiaj4cym

1. Wykonawca mo2e rwr6ci6 siQ do Zamawiaj1cego o wyjaSnienie tre6ci ogloszenia.

Zamawiaj4cy jest obowi4zany udzielid wyjaSnieh nierwlocznie, jednak nie p6Zniej nilna2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert.

2. Tre$6 zapytah wraz z wyja6nieniami Zamawiaj1cy przekazfie ujawnionym w toku
postgpowania Wykonawcom, bez ujawniania 2rodla zapytania oraz udostgpnia na stronie

internetowej.

3. Wszelkie zapylania dotycz4ce procedury naleiry kierowa6 na adres e-mail Zmawiaj4cego:

pcpr@powiat-olsztynski. pl.
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