Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla
uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wyjazd terapeutyczny winien odbyć się w ciekawym turystycznie miejscu, na terenie
województwa łódzkiego, w terminie od 6 października 2016 r. do 16 października 2016 r.
Do udziału w wyjeździe terapeutycznym skierowanych zostanie 90 uczestników
i uczestniczek projektu pn. ”Rodzinka jest dobra na wszystko” z terenu powiatu
zduńskowolskiego, w tym:
- 43 osoby dorosłe i 47 dzieci oraz
- 3 osoby będące kadrą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
których pobyt trwać będzie 3 dni.
Łącznie 93 osoby.
Liczba uczestników może ulec zmianie, w tym podział na osoby dorosłe i dzieci, jednak nie
wyniesie więcej niż 93 osoby.
1.

Wymagania dotyczące obiektu:
a) obiekt oraz teren (gdzie ma być zorganizowany wypoczynek), muszą spełniać wymogi
dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higienicznosanitarnych oraz ochrony środowiska określone przepisami o ochronie
przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska,
w szczególny sposób należy zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla
uczestników, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy,
b) obiekt zakwaterowania = ośrodek szkoleniowy/wypoczynkowy o standardzie hotelu
min. 3*, powinien być położony w bezpiecznym miejscu, z dala od zakładów
przemysłowych.

2.

Wymagania dotyczące zakwaterowania
a) 9 noclegów, w tym samym ośrodku szkoleniowym/wypoczynkowym, w miejscu
atrakcyjnym turystycznie, na terenie województwa łódzkiego,
b) 3 noclegi w tym samym ośrodku wypoczynkowym dla 3 osób z kadry PCPR,
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c) 2 lub 3 osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka, WC),
bieżąca ciepła woda przez całą dobę oraz TV,
d) wyposażenie pokoi: łóżka z pościelą, szafka ubraniowa oraz wieszaki umożliwiające
rozpakowanie bagażu przez każdego uczestnika wypoczynku (stosownie do liczby
uczestników),
e) łóżka w pokojach dwuosobowych powinny być oddzielone od siebie i stanowić
odrębne posłania. Zamawiający nie dopuszcza pokoi z łóżkami piętrowymi.
f) pokoje i łazienki utrzymane w czystości, bez wilgoci i zagrzybienia,
g) świetlica i sale szkoleniowe na terenie ośrodka.
3.

Wymagania dotyczące wyżywienia
a) Zapewnienie pełnego wyżywienia uczestnikom w każdym dniu pobytu tj. cztery
posiłki dziennie: 10 śniadań w tym 1 prowiant suchy w dniu wyjazdu na wypoczynek,
10 dwudaniowych obiadów, 10 podwieczorków, 10 kolacji w tym 1 prowiant suchy
w dniu powrotu.
b) 9 śniadań w formie bufetu szwedzkiego (zawierających co najmniej: pieczywo
ciemne i jasne, 2 dania ciepłe np. parówki, jajecznica, naleśniki, wędliny różne, sery
różne, masło, dżemy, płatki śniadaniowe, mleko ciepłe i zimne, świeże warzywa i
owoce, bez ograniczeń: soki, woda mineralna, kawa herbata, itp.);
c) 10 dwudaniowych obiadów z deserem (zawierających co najmniej: zupę, mięsa różne,
ryby różne, ziemniaki/ryż/makaron/kasza, gotowane jarzyny, surówki, bez ograniczeń:
soki, woda mineralna, kawa, herbata, itp.);
d) 10 podwieczorków;
e) 9 kolacji (zawierających co najmniej: pieczywo ciemne i jasne, przystawki różne - co
najmniej 4 rodzaje, dania ciepłe, wędliny różne, sery różne, świeże warzywa i owoce,
bez ograniczeń: woda mineralna, kawa, herbata, w tym: 2 kolacje w formie
ogniska/grilla w I weekend pobytu oraz w przedostatnim dniu pobytu podczas,
którego zostaną podane np.: kiełbaski, kaszanka, mięsa, szaszłyki, surówki, pieczywo
ciemne i jasne, warzywa, herbata, kawa soki, sosy: keczup, musztarda i inne.
f) Wymaga się, aby uczestnicy przez cały okres pobytu bez ograniczeń mieli dostęp do
napojów, kawy, herbaty, ciastek, świeżych owoców.
g) Zapewnienie pełnego wyżywienia dla 3 osób z kadry PCPR podczas 3 - dniowego
pobytu.
h) W czasie organizowanych wycieczek zapewniony zostanie suchy prowiant (kanapki,
owoce, napoje), a po powrocie do ośrodka gorący posiłek.
i) Miejsce przeznaczone do spożywania posiłków – stołówka – wydzielona od
pozostałych pomieszczeń i znajdująca się na terenie ośrodka, umożliwiająca
spożywanie posiłków jednocześnie przez wszystkich uczestników wypoczynku.
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4.

Sprzęt i wyposażenie ośrodka:
a) świetlica wyposażona w sprzęt nagłaśniający, z możliwością zorganizowania przez
wychowawców m.in.: dyskotek, konkursów, turniejów i czasu wolnego oraz z
możliwością przystosowania do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i
terapeutycznych,
b) boisko z możliwością gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową,
c) sprzęt sportowy do organizowania zajęć przez wychowawców, dostosowany do
potrzeb uczestników oraz realizacji oferty programowej,
d) materiały do zajęć prowadzonych przez wychowawców w ilości dostosowanej do
potrzeb uczestników.
e) zapewnienia na terenie ośrodka, w którym będzie zakwaterowanie, min 2 sal
szkoleniowych na wyłączność grupy przez cały czas trwania usługi, wyposażonych
między innymi w:
1) stoły i krzesła w ilości dostosowanej do liczby uczestników
2) flipchart
3) sprzęt audio- video
4) rzutnik multimedialny i ekran
Sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadać odpowiednie
oświetlenie, ogrzewanie, wentylację lub klimatyzację oraz warunki sanitarne.

5.

Wymagania dotyczące zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych
a) Wymaga się, aby podczas 10 - dniowego wyjazdu terapeutycznego dzieci miały
zapewnione zajęcia socjoterapeutyczne w wymiarze 3 godzin zegarowych dziennie
przez 8 dni pobytu, natomiast rodzice zastępczy będą objęci usługą terapeutyczną
polegającą na zapewnieniu zajęć z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
w wymiarze 3 godzin zegarowych dziennie przez 8 dni pobytu.
b) Zamawiający wymaga, by zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci podzielone były
na co najmniej 2 grupy szkoleniowe.
c) Celem zajęć socjoterapeutycznych jest m.in. nauka współpracy, współdziałania,
nabycie umiejętności społecznych w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
budowanie poczucia własnej wartości, natomiast celem zajęć terapeutycznych z
zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu jest m.in. nauka radzenia sobie ze
stresem, negatywnymi emocjami, przeprowadzenie zajęć relaksacyjnych, otrzymanie
wzmocnienia emocjonalnego.
d) Opracowanie programu i harmonogramu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i
terapeutycznych dla rodziców przez cały okres pobytu.
e) Zapewnienie do przeprowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci 2 osób
pedagoga/psychologa posiadających uprawnienia do przeprowadzenia tego typu
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wsparcia z min. dwuletnim doświadczeniem i stażem pracy oraz 1 osoby
pedagoga/psychologa posiadającego uprawnienia do przeprowadzenia zajęć z zakresu
wypalenia zawodowego, posiadającego min. dwuletnie doświadczenie i staż pracy do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych dla rodziców
f) Zapewnienie wszelkich materiałów i artykułów biurowych, piśmienniczych w ilości
koniecznej do przeprowadzenia zajęć dla każdego uczestnika.
g) Przygotowanie i druk materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika z zajęć
terapeutycznych i socjoterapeutycznych z naniesionymi odpowiednio logotypami,
których wzór Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: (z uwzględnieniem programu
harmonogramu wyjazdu terapeutycznego, materiałów dydaktycznych, notatników,
dodatkowych multimedialnych i/lub papierowych materiałów dydaktycznych) oraz
jeden komplet ww. materiałów dla Zamawiającego.
6.

Wymagania dotyczące pobytu
a) Wykonawca zapewni uczestnikom wyjazdu terapeutycznego przez co najmniej 8 dni
pobytu nieodpłatnego zwiedzania atrakcji turystycznych okolicy (np.: zabytki, muzea,
skanseny itp.), w tym co najmniej cztery wycieczki krajoznawcze do ciekawych
turystycznie miejsc (np. wyjazd do kina na seans filmowy dla dzieci/rodziców) oraz
umożliwi nieodpłatne korzystanie z różnorodnych kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego poza zajęciami terapeutycznymi i
socjoterapeutycznymi (np.: boiska do gry, basen, siłownia, gry i zabawy zespołowe,
itp.).
b) Wykonawca zapewni min. 2 zabawy taneczne/dyskoteki dla dzieci i rodziców
zastępczych podczas pobytu na terenie ośrodka wypoczynkowego.
c) Opłacenie taksy klimatycznej za wszystkich uczestników, jeśli będzie to wymagane na
podstawie przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia ośrodka
wypoczynkowego.
d) Umożliwienie kadrze PCPR oznakowanie miejsca pobytu sali, w których prowadzone
będą zajęcia.
e) Wykonawca zapewni dzieciom ze swojej strony przez cały okres pobytu
4 wychowawców posiadających uprawienia opiekuna kolonijnego (zgodnie z
ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., z poźn.
zm.)).

7.

Wymagania dotyczące kadry:
a) wykaz kadry musi zawierać informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym,
4

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola,
ul. Getta Żydowskiego 4A, tel./fax 043 824 99 99 e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
http://www.pcprzdunskawola.pl/

Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

b) osoby prowadzące zajęcia w ramach zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci
i terapeutycznych dla rodziców zstępczych muszą posiadać odpowiednie uprawnienia,
c) w przypadku konieczności zmiany w obsadzie kadrowej w trakcie trwania
wypoczynku, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego
oraz na żądanie przedłożyć dokumenty dotyczące odpowiednich uprawnień,
d) Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje oraz doświadczenia kadry prowadzącej zajęcia socjoterapeutyczne
i terapeutyczne, wychowawczej, instruktorów i opieki pielęgniarskiej.
e) Wykonawca zapewni stałą obecność 1 osoby pełniącej funkcję opiekuna grupy w
ośrodku szkoleniowym/wypoczynkowym, która będzie sprawować bezpośredni
nadzór nad prawidłową realizacją Umowy.
8.

Opieka medyczna
a) opieka pielęgniarska w miejscu zakwaterowania z dostępnością 24 godz./dobę, osoba
sprawująca opiekę wykazana w ww. wykazie kadry wraz z informacją o
kwalifikacjach, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (t.j. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.)
b) stały dostęp do opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego –
zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej, polegającej na wezwaniu
do ośrodka lekarza lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika do punktu opieki
zdrowotnej,
c) zaopatrzenie ambulatorium w podstawowe leki i materiały opatrunkowe.

9.

Ubezpieczenie
a) Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW, obejmujące okres od momentu wyjazdu
uczestników z miejsca zbiórki do momentu przyjazdu powrotnego,
b) Wykonawca ubezpieczy wszystkich uczestników wyjazdu terapeutycznego na kwotę
minimum 10.000 zł na osobę,
c) Wykonawca przed rozpoczęciem wyjazdu przedstawi potwierdzenie zawarcia
ubezpieczenie NNW wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o ewentualną
wypłatę środków.

10. Dojazd i powrót:
a) Wykonawca zapewnia transport autokarowy wraz z opieką wychowawców w czasie
przejazdu do miejscowości zakwaterowania i z powrotem. Wykonawca odpowiada za
stan techniczny autokaru oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych przy
przewozach osób w tym dzieci,
5
Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola,
ul. Getta Żydowskiego 4A, tel./fax 043 824 99 99 e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
http://www.pcprzdunskawola.pl/

Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

b) wyjazd uczestników nastąpi pierwszego dnia wypoczynku spod Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 4A 98-220
Zduńska Wola przed godziną 10, wyjazd z ośrodka wczasowego ostatniego dnia
wypoczynku po godzinie 15 pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 4A 98-220 Zduńska Wola,
c) w przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji, prowadzącej do
niepodstawienia właściwego środka transportu, Wykonawca ma obowiązek zapewnić
przewóz autokarowy zastępczy bez dodatkowej opłaty,
d) Wykonawca zapewnia uczestnikom suchy prowiant na drogę do miejsca pobytu i
powrotną,
e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad
uczestnikami w czasie podróży i w czasie trwania wypoczynku w ramach kosztów
ujętych w oferowanej cenie,
f) Wykonawca powinien zapewnić przez cały czas trwania wypoczynku dyspozycyjny
samochód z kierowcą do przewozu osób w nagłych przypadkach.
Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i
przepisami prawnymi.
Wymagane dokumenty:
1. Informację o miejscowości oraz nazwie ośrodka gdzie będzie zorganizowany 10dniowy wyjazd terapeutyczny wraz z danymi kontaktowymi do tego ośrodka,
2. Plan zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z uwzględnieniem wymagań zawartych w
punkcie 5.
3. Plan zajęć terapeutycznych dla rodziców zastępczych, ich małżonków/partnerów i
prowadzących rodzinny dom dziecka z uwzględnieniem wymagań zawartych w
punkcie 5.
4. Plan zajęć w ramach programu turystyczno-wypoczynkowego z uwzględnieniem
wymagań zawartych w punkcie 6.
5. Informacje dotyczące trwania wyjazdu (w tym planowana godzina wyjazdu i
powrotu), warunków zakwaterowania.
Informacje dodatkowe:
1. Koszty realizacji zadania poniesione przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy nie
podlegają refundacji przez Zamawiającego.
2. Kalkulacja ceny musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją umowy, z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) oraz inne koszty związane z
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organizacją i pobytem uczestników wyjazdu, w tym m. in. ubezpieczenie, dowóz,
wyżywienie, opieka merytoryczna, medyczna, bilety wstępu itp. zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego ma prawo każdorazowo
dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania w szczególności:
a)
b)
c)
d)

stanu realizacji zadania,
efektywności rzetelności i jakości wykonania zadania,
prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na realizację zadania,
prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach
umowy.
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