
 

 

               Myślibórz, dnia 09 lutego 2017 r. 

D.431.1.2017.IM 

 

Powiat Myśliborski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 
ul. Północna 15 
 74- 300 Myślibórz 
tel./faks +48/ 95 7 47 23 03 
e- mail: sekretariat@pcprmysliborz.pl 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                              

(t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.) 

przy zastosowaniu Zasady konkurencyjności określonej w pkt. 6.5.2. Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

na 

organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci  

z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu 

„Rodzina jest najważniejsza” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020 

I. Zamawiający 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu (zwane dalej: Zamawiającym) 
ul. Północna 15 
 74- 300 Myślibórz 
tel./faks +48/ 95 7 47 23 03 
e- mail: sekretariat@pcprmysliborz.pl 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia  

CPV – 55243000-5 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zorganizowania zimowych kolonii terapeutycznych trwających 
7 dni w okresie pomiędzy 11 lutego 2017 r. a 26 lutego 2017 r. dla 40 dzieci w wieku od 6 do 18 lat w 
miejscowości na terenie Polski. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić: 
- zakwaterowanie w murowanym, ogrzewanym ośrodku (obiekcie), w maksymalnie 4 – osobowych 
pokojach z dostępem do łazienki, 
- transport uczestników w obie strony, zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. przewozu osób. 
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Oferent przedstawi Zamawiającemu harmonogram godzinowy odbioru uczestników sprzed siedziby 
PCPR w Myśliborzu, co najmniej na 3 dni przed dniem realizacji zamówienia (uczestnicy powinni 
dotrzeć do ośrodka przed godz. 14.00) oraz godzinę wyjazdu powrotnego (po śniadaniu                                              
i wykwaterowaniu uczestników). Oferent zapewni uczestnikom opiekę podczas transportu. 
Wykonawca zapewni sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przez policję w dniu wyjazdu. 
Warunkiem koniecznym jest uzyskanie od Policji protokołu dopuszczenia pojazdu i kierowcy do 
przewozu osób. 
Przewoźnik powinien posiadać wymagane przepisami dokumenty oraz podstawić pojazd sprawny 
technicznie, w umówione miejsce (zgodnie z harmonogramem), posiadając pełną dokumentację 
gwarantującą jego przejazd na trasie określonej w umowie zgodnie z przepisami obowiązującymi w na 
terenie państwa polskiego, w tym odpowiednie ubezpieczenie, w stanie czystym, zarówno na zewnątrz 
jak i wewnątrz. 
- wyżywienie – 4 posiłki dziennie – śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolację spełniające 
wygania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, 
jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w 
tych jednostkach, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w wysokości 10 000 zł / uczestnika, 
- opiekę odpowiednio wykwalifikowanej kadry w ilości min. 4 osoby na 40 uczestników, 
- program kulturalny / turystyczny dostosowany do wieku uczestników wraz z zapewnieniem biletów 
wstępu i wszelkich niezbędnych opłat, 
- opiekę medyczną: pielęgniarkę lub ratownika medycznego, lekarza dochodzącego w razie potrzeby, 
podstawowy zestaw leków pomocy doraźnej, 
- realizację w odpowiednich warunkach grupowego i indywidualnego programu terapeutycznego przez 
kadrę posiadającą wymagane przepisami prawa kwalifikacje, dającego możliwość nauki umiejętności 
kształtowania systemu wartości, opartego na ogólnie przyjętych zasadach współżycia społecznego, 
rozwiązywania problemów i konfliktów osobistych i interpersonalnych, znalezienia oparcia w sobie w 
sytuacjach kryzysowych. 
 
III. Termin i forma realizacji zamówienia 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w okresie pomiędzy 11 lutego 2017 r. a 26 lutego 2017 r. 
przez 7 kolejnych dni dla 40 dzieci w wieku od 6 do 18 lat na terenie Polski z dojazdem do miejsca 
wypoczynku oraz powrotem grupy dzieci do Myśliborza. 
 
IV. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 
ul. Północna 15 
74- 300 Myślibórz 
sekretariat lub na adres Zamawiającego. 
W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data wpływu do Zamawiającego. 
Termin złożenia oferty: do 16 lutego 2017 r. do godz. 10.00. 
Wykonawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian lub wycofania złożonej przez siebie 
propozycji przed terminem upływu jej składania bez uzasadnienia i bez roszczeń odszkodowawczych. 
Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 
 
V. Dodatkowe informacje: 
1. Oferta powinna zawierać adres i nazwę Oferenta. 
2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: Zapytanie 
ofertowe na organizację zimowych kolonii terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu 
Myśliborskiego w ramach projektu „Rodzina jest najważniejsza” dla Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Myśliborzu. Nie otwierać przed dniem 16 lutego 2017 r. do godz.10.00. 



3. Oferta powinna być złożona w języku polskim lub obcym z kompletnym tłumaczeniem przysięgłym 
na język polski, na formularzu wg podanego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego, w sposób czytelny i trwały, na ponumerowanych stronach, zaparafowanych przez osobę 
upoważnioną przez Oferenta. Powinna zawierać zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik                 
nr 3 do zapytania ofertowego. 
4. Oferta powinna zawierać oświadczenie Oferenta wg wzoru stanowiącego zał. nr 2  o spełnieniu 
następujących warunków udziału w postępowaniu : 

1) posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadaniu wiedzy i doświadczenia do wykonywania oferty, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. 
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na 
podstawie załączonych do oferty oświadczeń zgodnie z formułą „SPEŁNIA  
– NIE SPEŁNIA”. Z treści załączonych do oferty oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki 
Wykonawca spełnia. 
5. W celu  uniknięcia konfliktu  interesów,  zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom, osobom, 
takim gdzie występują wzajemne  powiązania  między beneficjentem  lub  osobami  upoważnionymi  
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 
czynności związane z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  
wykonawcą,  polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii  
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia  lub powinowactwa drugiego stopnia w linii  bocznej lub w 
przypadku przysposobienia, opieki lub kurateli, 
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
W przypadku zaistnienia przesłanek opisanych w niniejszym zapytaniu Wykonawca zostanie 
wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia. 
6. Odrzuceniu będą podlegały oferty: 
a) których treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, 
b) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym. 
7. Zamawiający dopuszcza  wyjaśnienie/uzupełnienie treści oferty. 
8.  Oferty złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane i zostaną 
niezwłocznie zwrócone oferentom. 
9. Informacje o wyniku postępowania umieszczone będą się na stronie internetowej Zamawiającego. 
10. Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności nastąpi 
zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
11. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego wpłynie tylko jedna 
niepodlegająca odrzuceniu oferta – postępowanie jest ważne (zasada konkurencyjności zostanie 
spełniona). Gdy nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie oferty, które wpłyną będą podlegały 
odrzuceniu, postępowanie zostanie powtórzone do momentu, aż zostanie złożona co najmniej jedna 
oferta nie podlegająca odrzuceniu. 
12. Obowiązuje tylko pisemna forma przekazywania informacji pomiędzy Zamawiającym a Oferentem. 
13. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie usługi zorganizowania zimowych kolonii 
terapeutycznych dla 40 dzieci z terenu Powiatu Myśliborskiego w ramach projektu „Rodzina jest 
najważniejsza” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w złotych polskich. 
14. Wszelkie koszty wynikające z udziału w postępowaniu ponosi Oferent. 



VII. Kryterium oceny ofert 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria 
1.Cena : znaczenie – 50 % 
Liczba punktów (C - cena) w powyższym kryterium liczona będzie następująco: 

 
cena oferty najtańszej 

               C = ------------------------------- x 100 x 50 % 
cena oferty badanej 

 
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe 
od 5 w górę, niższe - w dół). 
2.Liczba godzin indywidualnej pracy terapeutycznej – 25 % 
Liczba punktów (T – liczba godzin indywidualnej pracy terapeutycznej) w powyższym kryterium 
liczona będzie następująco: 

 liczba godzin indywidualnej pracy terapeutycznej najmniejsza podana w ofertach – 0 % 

 liczba godzin indywidualnej pracy terapeutycznej największa podana w ofertach – 25% 
Liczba punktów (T - liczba godzin indywidualnej pracy terapeutycznej) w powyższym kryterium 

liczona będzie następująco: 
 

Największa liczba godzin 
               T = ------------------------------- x 100 x 25 % 

Liczba godzin oferty badanej 
3.Liczba elementów programu kulturalnego / turystycznego – 25% 

 najmniejsza liczba pozycji programu kulturalnego/turystycznego podana w ofertach– 0 % 

 największa liczba pozycji programu kulturalnego /turystycznego podana w ofertach– 25% 
Liczba punktów (P-program) w powyższym kryterium liczona będzie następująco: 
 

Największa liczba pozycji programu 
P = ------------------------------- x 100 x 25 % 
Liczba pozycji programu oferty badanej 

 
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (liczba przyznanych punktów w oparciu o podane 
kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który spełnia 
wymagane warunki, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym 
oraz uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
VI. Warunki płatności: 
1.Warunki płatności będą zgodne z zawartą umową, której projekt stanowi załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego. 
2.Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek 
dodatkowych czynności, które nie zostaną wcześniej pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
         Podpis osoby uprawnionej 
 
 


