ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 08.07.2020 r.
ORGANIZACJA OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W CZASIE WYPOCZYNKU
LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego.
Zamawiający:
Nazwa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Forma prawna

Jednostka samorządowa

Numer REGON

811781372

Numer NIP

8512557218

Dane teleadresowe Zamawiającego:
Adres do korespondencji

ul. Szkolna 2, 72-010 Police

E-mail

sekretariat@pcpr.police.pl

Tel.

91 4240700

Godziny pracy

Pon. 7.30-16.00, wt.-czw. 7:30 – 15:30, piątek 7:30-15:00

Osoba do kontaktu
(przedstawiciel
Zamawiającego)

Anna Pinińska-Sosna
Tel. 91 4240700 wew. 202

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie opieki wychowawców i prowadzenie zajęć
rekreacyjno-sportowych na koloniach dla dzieci i młodzieży, w szczególności zapewnienie
kierownika kolonii i dwóch wychowawców wypoczynku.
1) przewidywana liczba dzieci: 18
2) miejsce realizacji zamówienia: Ośrodek Wypoczynkowy Podgrodzie, Nowe Warpno
3) termin realizacji zamówienia: 1 – 29 sierpnia 2020 r. podzielony na 2 turnusy
dwutygodniowe
4) rodzaj zakwaterowania: pokoje
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim
potencjałem oraz są zdolni do wykonania zamówienia, tj. spełniają wymagania dla
kierowników wypoczynku i wychowawców wypoczynku, określone w ustawie z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156, z późn. zm).

Zapytanie kierowane jest do osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej
oraz osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przy czym usługi muszą być
świadczone osobiście przez imiennie wskazane osoby.
- Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna
- W przypadku osoby fizycznej, która w zakresie niniejszego zamówienia nie prowadzi
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy z dn. 26.07.1991r. o pod.
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1387) Zamawiający dokona potrąceń
niezbędnych danin o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki
pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). W takim przypadku
kwota oferty powinna zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia łącznie z zaliczką na
podatek dochodowy i składkami ZUS odprowadzanymi przez Zamawiającego
- W przypadku osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która
niniejsze zamówienie wykona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wystawi
rachunek
4. Program zajęć
Wykonawca powinien zorganizować program zajęć na czas pogody i niepogody (dołączony
do oferty). Program powinien uwzględniać co najmniej następujące elementy:
a. organizowanie zajęć i rozgrywek sportowych,
b. gry terenowe,
c. zajęcia plastyczne,
d. organizacja dyskotek i ognisk.
Po zakończonej kolonii oferent powinien przedłożyć sprawozdanie z realizacji programu.
5. Miejsce realizacji zamówienia
Usługi realizowane będą w Ośrodku Wypoczynkowym Podgrodzie w Nowym Warpnie.
6. Kryteria oceny oferty
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający dokona oceny
ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
Kryterium

Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów

1. Cena

80 %

Cena oferty najniższej/ cena oferty ocenianej x 80 = Cena
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi
należnymi podatkami i obciążeniami. Łącznie w ramach
kryterium można osiągnąć 80 punktów.

2.Zaproponowany
program zajęć

20%

Program zajęć jest oceniany procentowo pod względem
jakościowym i ilościowym tzn. pod względem
atrakcyjności zajęć oraz procentowego udziału zajęć
zorganizowanych do czasu wolnego.
Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 20 punktów

7. Termin i miejsce składania ofert
Prosimy o składanie ofert w terminie do 24.07.2020 r. do godziny 15:00 (decyduje data
wpływu w siedzibie Zamawiającego w Policach), drogą pocztową, przesyłką kurierską,
osobiście, drogą elektroniczną na email: sekretariat@pcpr.police.pl . W przypadku przesłania
oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szkolna 2, 72-010 Police
„Oferta na świadczenie usługi opieki wychowawczej w czasie kolonii”
Wszystkie złożone załączniki muszą być podpisane. W przypadku składania ofert drogą
elektroniczną konieczny jest podpis Kandydata (np. w formie skanu).
Uwaga:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.
8. Termin realizacji oraz warunki umowy
Forma umowy: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenia).
Okres realizacji: od 01.08.2020 r. do 29.08.2020 r.
9. Warunki płatności
1. Zamawiający dokona zapłaty za świadczoną usługę w ciągi 14 dni od momentu
wpłynięcia do siedziby PCPR w Policach prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku.
2. Rozlicznie wykonywania zamówienia następować będzie na podstawie złożonego
sprawozdania z realizacji programu po zakończonej kolonii.
10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
1) Formularz oferty, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego,
2) Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dla kierowników
wypoczynku i wychowawców wypoczynku, określonych w ustawie z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156, z późn. zm), w tym w szczególności
wykształcenie i kwalifikacje, oraz niekaralność,
3) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia procesu rekrutacji
12. Informacja o wyborze wykonawcy
Do realizacji zamówienia wybrane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania, które
uzyskały najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny.
13. Pozostałe postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia ogłoszenia bez podania
przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzania niniejszego ogłoszenia.
2. Kandydat może wprowadzić zmiany w złożonym zgłoszeniu lub je wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania zgłoszeń. Zarówno zmiana jak i wycofanie
zgłoszenia wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny zgłoszeń wiarygodności
przedstawionych przez Kandydatów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Kandydatów, którzy złożą ofertę niezgodną z
prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach
Beata Karlińska

Data: ……………………

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2020 r.

Dane Wykonawcy:
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Tel. ………………………………
e-mail: …………………………..
Osoba do kontaktu: …………….

Oświadczam, że oferuję następujący przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie opieki wychowawców i prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na
koloniach dla dzieci i młodzieży.
(wyszczególnienie – dotyczy oferty częściowej) ………………………………………………
1) Cena brutto za usługę – ………………………… zł.
2) Program zajęć – jako załącznik.
Oświadczam, że Oferent posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do
wykonania zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego, uzyskałam/em konieczne
informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

…………………………………
Podpis

