Projekt „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do zapytania cenowego – Opis przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu do teatru dla dzieci
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci z Domu Dziecka w Wojsławicach oraz ich
opiekunów tj. kadry PCPR i kadry Domu Dziecka w ramach projektu „Rodzinka jest dobra na
wszystko”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne
i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Realizacja obejmuje dwa jednodniowe wyjazdy do teatru dla maksymalnie 69 dzieci
umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z podziałem na 2 grupy wiekowe:
I grupa w wieku od 7-13 lat; II grupa w wieku od 14 lat oraz dla 8 opiekunów tj. kadry PCPR
i kadry Domu Dziecka z podzieleniem ich na dwie grupy. Maksymalnie 77 osób. Wykonawca ma
do dyspozycji dwa dni w następujących terminach: 08.11.2019, 09.11.2019, 15.11.2019 lub
16.11.2019 po godz. 15:00, zapewniając transport, bilety wstępu, ubezpieczenie. W razie
niemożności wykonania zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji
zamówienia z zastrzeżeniem, że nie przekroczy on daty 16.11.2019 r. Ostateczna ilość osób
biorących udział w wyjeździe zostanie podana nie później niż dwa dni przed wyjazdem.
3. Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo Łódzkie
4. Termin trwania realizacji:
Od dnia podpisania umowy do 16.11.2019 r.
5. Zakres wykonywanych czynności:
Zakres wyjazdu będzie obejmował między innymi:
- dojazd (transport uczestników)
- bilet wstępu
- ubezpieczenie
Ponadto:
Zamawiający wymaga:
- uwzględnienia aby spektakl teatralny był dostosowany do grupy wiekowej dzieci
- sporządzenia listy obecności

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola,
ul. Dąbrowskiego 15, tel./fax 043 824 99 90 e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
http://www.pcprzdunskawola.pl/

