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 ogłoszenia– Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia
I. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Wyjazd terapeutyczny odbędzie się w ciekawym turystycznie miejscu w górach w okresie
ferii zimowych między 12.01.2020 r. a 19.01.2020 r.
Wypoczynek musi być organizowany zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 730, 761).
2. Do udziału w wyjeździe terapeutycznym skierowanych zostanie maksymalnie 75
uczestników i uczestniczek projektu pn. „Rodzinka jest dobra na wszystko” w tym 22 osoby
dorosłe i 47 dzieci oraz 6 osób będących kadrą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli oraz Domu Dziecka w Wojsławicach, Łącznie 75 osób.
3. Liczba uczestników może ulec zmianie, w tym podział na osoby dorosłe i dzieci,
jednak nie wyniesie więcej niż 75 osób.
II. Wymagania dotyczące ośrodka wypoczynkowego:
1. Obiekt oraz teren, na którym ma być zorganizowany wypoczynek, muszą spełniać wymogi
określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,
1560, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 730, 761), między innymi dotyczące bezpieczeństwa,
ochrony przeciwpożarowej.
2. Obiekt zakwaterowania powinien być położony w bezpieczny miejscu, z dala od zakładów
przemysłowych.
III. Wymagania dotyczące zakwaterowania:


4 noclegi w ośrodku min. 3* w atrakcyjnym turystycznie miejscu w górach w okresie
ferii zimowych między 12.01.2020 r. a 19.01.2020 r.



2 lub 3 osobowych pokoi z pełnym węzłem sanitarnym (prysznic, umywalka, WC)
oraz TV
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zapewnienia na terenie hotelu w którym będzie zakwaterowanie, min 2 sal
szkoleniowych na wyłączność grupy przez cały czas trwania usługi, wyposażonych 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.

IV. Wymagania dotyczące wyżywienia:


Zapewnienie pełnego wyżywienia uczestnikom w każdym dniu pobytu tj. 5 śniadań
w tym 1 prowiant suchy w dniu wyjazdu, 5 dwudaniowych obiadów z deserem, 5
kolacji, w tym 1 prowiant suchy w dniu powrotu.



4 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);



5 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);



4 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,



Wymaga się, aby uczestnicy przez cały okres pobytu bez ograniczeń mieli dostęp do
kawy, herbaty, ciastek, świeżych owoców.



Zapewnienie pełnego wyżywienia dla 6 osób z kadry PCPR oraz Domu Dziecka w
Wojsławicach.



W czasie organizowanych wycieczek zapewniony zostanie suchy prowiant (kanapki,
owoce, napoje).
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Miejsce przeznaczone do spożywania posiłków – stołówka wydzielona od pozostałych
pomieszczeń i znajdująca się na terenie ośrodka.

V. Sprzęt i wyposażenie ośrodka:
a) Świetlica wyposażona w sprzęt nagłaśniający z możliwością zorganizowania dyskotek,
konkursów, turniejów i czasu wolnego oraz z możliwością przystosowania do prowadzenia
zajęć terapeutycznych;
b) Sprzęt sportowy do organizowania zajęć, dostosowany do potrzeb uczestników oraz
realizacji oferty programowej;
c) Materiały do zajęć prowadzonych przez wychowawców w ilości dostosowanej do potrzeb
uczestników;
d) Zapewnienie na terenie ośrodka wypoczynkowego lub hotelu, 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.
VI. Wymagania dotyczące zajęć terapeutycznych:


Wymaga się, aby podczas 5 dniowego wyjazdu terapeutycznego dzieci miały
zapewnione zajęcia terapeutyczne polegające na zwiększaniu poziomu własnej
samooceny, dowartościowaniu się i przeciwdziałające agresji i autoagresji. Dla osób
dorosłych natomiast wymaga się przeprowadzenia zajęć z zakresu podniesienia
poziomu kompetencji wychowawczych i rodzicielskich.
Wymaga się aby dla każdej z grup zapewnić minimum 4 godziny lekcyjne zajęć przez
5 dni pobytu.



Opracowanie programu i harmonogramu zajęć terapeutycznych dla dzieci i dla
rodziców przez cały okres pobytu.
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Zapewnienie do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci pedagogów/
psychologów posiadających uprawnienia do przeprowadzenia tego typu wsparcia
z min. dwuletnim doświadczeniem i stażem pracy oraz do przeprowadzenia zajęć
terapeutycznych dla dorosłych pedagogów/psychologów posiadających uprawnienia
do przeprowadzenia warsztatów z zakresu kompetencji rodzicielskich, posiadających
odpowiednie doświadczenie w tym zakresie.



Zapewnienie do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci min. 3 specjalistów
prowadzących zajęcia oraz min 2 specjalistów dla rodziców.



Zapewnienie wszelkich materiałów i artykułów biurowych, piśmienniczych w ilości
koniecznej do przeprowadzenia zajęć dla każdego uczestnika.



Przygotowanie i druk materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika z zajęć
terapeutycznych z naniesionymi odpowiednio logotypami, których wzór Wykonawca
otrzyma od Zamawiającego: (z uwzględnieniem programu i harmonogramu wyjazdu
terapeutycznego,

materiałów

dydaktycznych,

notatników,

dodatkowych

multimedialnych i/lub papierowych materiałów dydaktycznych) oraz jeden komplet
ww. materiałów dla Zamawiającego.
VII. Wymagania dotyczące pobytu:


Oferent zapewni transport uczestnikom wyjazdu terapeutycznego ze Zduńskiej Woli
do miejsca pobytu i z powrotem do Zduńskiej Woli autokarem dostosowanym do
liczby zgłoszonych osób. Przewoźnik musi posiadać uprawienia do przewozu osób.



Wymagane jest zapewnienie opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej w przypadku
zaistnienia konieczności udzielenia pierwszej pomocy medycznej.



Oferent zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie uczestnikom w drodze do miejsca
docelowego, podczas pobytu i z powrotem. Koszt ubezpieczenia NWW należy ująć
w koszcie usługi. Wykonawca najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem realizacji
usługi zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej
od następstw nieszczęśliwych wypadków.



Organizator zapewni uczestnikom wyjazdu terapeutycznego przez jeden dzień pobytu
nieodpłatne zwiedzanie atrakcji turystycznych okolicy (np.: zabytki, muzea itp.) oraz
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umożliwi nieodpłatne korzystanie z różnorodnych kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego poza zajęciami terapeutycznymi (np.:
boiska do gry, basen, kąpieliska z opieką ratownika, siłownia, gry i zabawy
zespołowe, itp.)


Organizator zapewni dla uczestników przez dwa dni naukę jazdy na nartach pod
okiem instruktora.



Oferent zapewni min. 1 zabawę taneczną/dyskotekę dla dzieci i osób dorosłych
podczas pobytu na terenie obiektu.



Opłacenie taksy klimatycznej za wszystkich uczestników, jeśli będzie to wymagane na
podstawie przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia obiektu.



Umożliwienie kadrze PCPR oznakowanie miejsca pobytu sal, w których prowadzone
będą zajęcia.



Oferent zapewni dzieciom ze swojej strony przez cały okres pobytu wystarczającą
opiekę wychowawców posiadających uprawienia opiekuna kolonijnego.



Oferent wyznaczy min. jedną osobę pełniącą rolę koordynatora nadzorującego
prawidłowy przebieg wyjazdu.
VIII. Wymagania dotyczące kadry:
a) Wykaz kadry musi zawierać informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym;
b) Osoby prowadzące zajęcia w ramach zajęć terapeutycznych dla dzieci
i osób dorosłych muszą posiadać odpowiednie uprawnienia;
c) W przypadku konieczności zmiany w obsadzie kadrowej w trakcie trwania
wypoczynku, Oferent jest zobowiązany poinformować o tym Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz na żądanie przedłożyć dokumenty dotyczące
odpowiednich uprawnień;
d) Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzania dokumentów potwierdzających
kwalifikacje oraz doświadczenia kadry kierowniczej, wychowawczej, instruktorów
i opieki pielęgniarskiej.
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IX. 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;
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;
X. Ubezpieczenie:
a) Oferent zapewnia ubezpieczenie NNW, obejmujące okres od momentu wyjazdu
uczestników z miejsca zbiórki do momentu przyjazdu powrotnego;
b) Oferent ubezpieczy wszystkich uczestników wyjazdu terapeutycznego na kwotę
minimum 10 000 zł na osobę;
c) Oferent przed rozpoczęciem wyjazdu przedstawi potwierdzenie zawarcia
ubezpieczenia NNW wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o ewentualną
wypłatę środków.
XI. Dojazd i powrót:
a) Oferent zapewnia transport autokarowy wraz z opieką wychowawców w czasie
przejazdu do miejscowości zakwaterowania i z powrotem. Oferent odpowiada za stan
techniczny autokaru oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych przy
przewozach osób w tym dzieci;
b) Wyjazd uczestników nastąpi pierwszego dnia wypoczynku spod Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska
Wola przed godziną 10, wyjazd z ośrodka wczasowego ostatniego dnia wypoczynku
po godzinie 15;
c) W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji, prowadzącej do
niepodstawienia właściwego środka transportu, Oferent ma obowiązek zapewnić
przewóz autokarowy zastępczy bez dodatkowej opłaty;
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d) Oferent zapewnia uczestnikom suchy prowiant na drogę do miejsca pobytu
i powrotną;
e) Oferent 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) Oferent 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 oraz
obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień
publicznych.
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