
Projekt „Gotowi na nowe wyzwania”
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lubin, dnia 10 marca 2022 r.

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia

W celu oszacowania wartości zamówienia, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podanie
ceny netto za  organizację  wyjazdu treningu kompetencji  umiejętności  społecznych realizowanych
w ramach projektu "Gotowi na nowe wyzwania”.

Projekt  realizowany  jest  przez  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Lubinie w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata  2014-2020,
Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja.

W związku z powyższym przekazujemy istotne informacje mające wpływ na wycenę niniejszej usługi.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych
tj. czterodniowego wyjazdu  do  miejscowości  górskiej  oddalonej  ok.  150  km  od  powiatu
lubińskiego, na terenie województwa dolnośląskiego dla łącznej liczby od 30 do 31 osób.

Grupa docelowa:  wyjazd dla max. 31 osób, w tym max. 30 osób niepełnosprawnych i 1 osoba
z otoczenia;

Celem wyjazdu będzie ukierunkowanie na zmiany zachowań i  postaw uczestników, jak też na
rozwój  ich  kompetencji  emocjonalnych  np.  na  podniesienie  poziomu  samokontroli,  radzenie
sobie  z  lękami  oraz  stresem,  podniesienie  samooceny,  poprawę  zdolności  tworzenia  więzi,
współpracy, komunikowaniu się z otoczeniem i poprawę własnej motywacji do działania. Trening
kompetencji  i  umiejętności  społecznych  będzie prowadzony  przez  trenera  posiadającego
wykształcenie wyższe na kierunku pedagogicznym/psychologicznym.

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość górska oddalona ok. 150 km od powiatu lubińskiego,
na terenie województwa dolnośląskiego. Wykonawca zapewni transport z kierowcą autobusem
dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na trasie Lubin – ośrodek – ośrodek –
Lubin.

Wykonawca  zapewni  wszystkie  materiały  niezbędne  do  realizacji  zadania  tj.  transport,
zakwaterowanie  (3  noclegi)  w  pokojach  2-3  osobowych  z  pełnym  węzłem  sanitarnym,
wyżywienie  pełne  podczas  pobytu,  wynajem sali,  wynagrodzenie  oraz  pobyt  trenera  i  pobyt
opiekuna/animatora.

Wykonawca  oświadcza,  że  ośrodek  jest  dostosowany  do  przyjęcia  osób  niepełnosprawnych
z następującymi schorzeniami:
- z dysfunkcją narządu wzroku,
- z dysfunkcją narządu ruchu,
- z chorobą neurologiczną,
- z chorobą układu oddechowego i krążenia,
- z chorobą układu pokarmowego,
- z chorobą psychiczną,
- z chorobą układu moczowo-płciowego,
- z zaburzeniami głosu, mowy i choroby słuchu.
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Zakwaterowanie  uczestników w pokojach 2 i  3  osobowych uwzględniające płeć uczestników,
a  w  przypadku  nieparzystej  liczby  osób  zapewnienie  pokoju  jednoosobowego  lub
dwuosobowego  do  pojedynczego  wykorzystania.  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca
zagwarantował oddzielne łóżko dla każdego uczestnika.

Zapewnienie sali szkoleniowej, w której odbywać się będzie trening kompetencji i umiejętności
społecznych. Sala szkoleniowa powinna być przystosowana do wielkości grupy i rodzaju zajęć,
z oknem i dostępem do światła dziennego.

Pierwszy posiłek dla uczestników wyjazdu stanowi obiad w dniu przyjazdu, ostatni przewidziany
w ramach wyjazdu posiłek: obiad.

Wyżywienie  w  trakcie  wyjazdowego  treningu  kompetencji  umiejętności  społecznych  musi
obejmować:

1) śniadanie  –  podane  w  formie  bufetu  szwedzkiego  –  przynajmniej  jedno  danie  gorące  dla
uczestnika oraz przekąski zimne, pieczywo jasne, ciemne, napoje gorące: herbata/kawa, cytryna,
cukier, śmietanka, soki

2)   obiad – składający się z dwóch dań, uwzględniający zupę, mięsa, sosy do mięs, bukiet surówek.
ziemniaki/ryż/frytki,  pieczywo  i  inne  dodatki  w  tym  kompot/sok/napój  oraz  deser
(herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, ciastko lub lody, mus itp.),

3)   kolacja  –  jedno  danie  gorące  dla  uczestnika  oraz  przekąski  zimne,  pieczywo  jasne,  ciemne,
herbata,  cytryna, cukier, woda mineralna

Przerwa kawowa na którą składa się: herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, zimne napoje
(soki, woda mineralna) oraz ciastka lub drobne ciasteczka.

Wykonawca zobowiązany jest do:
a) przygotowania  programu  wyjazdu,  dziennika  i harmonogramu  zajęć,  sporządzenia  listy

obecności  oraz  dokumentacji  fotograficznej,  raportu  z  przeprowadzonego wyjazdu po
każdorazowym  ich  zakończeniu,  z  uwzględnieniem opisu  działań  podjętych  w  celu
przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do grupy docelowej
projektu  zgodnie  z  „Wytycznymi  w  zakresie  realizacji  zasady  równości  szans
i  niedyskryminacji,  w  tym  dostępności  dla  osób  z  niepełnosprawnościami  oraz  zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, ankieta
ewaluacyjna;

b) zapewnienia ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu;
c) przedłożenia dokładnego opisu bazy lokalowej wraz z opisem środka transportu;
d) poinformowania o sposobie zapewnienia uczestnikom projektu dostępu do opieki medycznej
e) zapoznania  uczestników  przed  rozpoczęciem  treningu  kompetencji  i  umiejętności

społecznych z jego zakresem tematycznym (programem) i przekazania im harmonogramu;
f) zapewnienie  materiałów  i  pomocy  dydaktycznych  potrzebnych  do  realizacji  zajęć  oraz

przekazanie  jednego  egzemplarza  Zamawiającemu  -  przekazane  uczestnikom  projektu
materiały  należy  opatrzyć  emblematem  Funduszy  Europejskich  z  podpisem  Program
Regionalny,  emblematem  Unii  Europejskiej  z  podpisem  Europejski  Fundusz  Społeczny
i oficjalnym logo promocyjnym Województwa Dolnośląskiego oraz nazwą projektu,

g) zamieszczenia w miejscu realizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych czytelną
informację o uczestnictwie osób odbywających szkolenie w projekcie współfinansowanym
z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Projekt „Gotowi na nowe wyzwania” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020



Projekt „Gotowi na nowe wyzwania”
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Województwa Dolnośląskiego opatrzoną emblematem Funduszy  Europejskich z  podpisem
Program  Regionalny,  emblematem  Unii  Europejskiej  z  podpisem  Europejski  Fundusz
Społeczny  i  oficjalnym  logo  promocyjnym  Województwa  Dolnośląskiego  oraz  nazwą
projektu;

Zamawiający  zaleca,  aby  Wykonawca  prowadził  nadzór  wewnętrzny  nad  prowadzonym
treningiem kompetencji  i  umiejętności społecznych służący podnoszeniu jakości wykonywanej
usługi.

Trening kompetencji  i  umiejętności  społecznych winien zakończyć się wydaniem dla każdego
uczestnika zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie treningu, o ile
przepisy  odrębne nie  stanowią  inaczej:  numer z  rejestru,  imię  i  nazwisko oraz  numer PESEL
uczestnika, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia,
okres  trwania  treningu,  miejsce  i  datę  wydania  zaświadczenia  lub  innego   dokumentu
potwierdzającego  ukończenie  treningu,  tematy  i  wymiary  godzin  zajęć,  podpis  osoby
upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą trening.

2. Termin realizacji zamówienia

Wyjazd  na  trening  kompetencji  i  umiejętności  społecznych  winien  trwać  4  dni  (3  noclegi)
i odbywać się w II kwartale 2022 r.
W trakcie wyjazdu trening kompetencji  i umiejętności społecznych prowadzony przez trenera
winien  być  przeprowadzony  w  wymiarze  24 h  (4  dni  –  w  każdym  dniu  po  6 godzin
dydaktycznych.

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację zadania
oraz  musi  dysponować  doświadczeniem  oraz  kwalifikacjami  pozwalającymi  na  prawidłową
realizację zadania (opiekuna wyjazdu).

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o podanie szacunkowej kwoty za wykonanie ww. usługi.

Prosimy Państwa o podanie ceny za świadczenie ww. usługi w terminie do dnia 17 marca 2022 r.

    Alina Tarczyńska

Dyrektor Powiatowego Centrum 
                                   Pomocy Rodzinie w Lubinie
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