
 
 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku 

prosi o podanie ceny zorganizowania i przeprowadzenia 14 dniowego turnusu 

rehabilitacyjnego dla 8 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów w miejscowości 

nadmorskiej (nad Morzem Bałtyckim) w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 2007-2013 projektu „SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 

Zaoferowana cena powinna zawierać: 

1. Zamówienie obejmuje 14 dniowy turnus rehabilitacyjny dla 8 osób niepełnosprawnych w 

wieku powyżej 15 lat, 2 opiekunów osób niepełnosprawnych, zorganizowany w miejscowości 

nadmorskiej (nad Morzem Bałtyckim) w miesiącach od czerwca do lipca 2013 r. – razem 10 

osób. 

2. Zakwaterowanie wszystkich uczestników w ośrodku położonym w miejscowości 

nadmorskiej (nad morzem Bałtyckim) w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych, w tym 2 

pokoje dla osób niepełnosprawnych z opiekunami dostosowanych do potrzeb osób 

z dysfunkcją ruchu, z pełnym węzłem sanitarnym. 

3. Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w stołówce położonej na terenie ośrodka. 

4. Bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka lekarska i pielęgniarska). 

5. Opłacenie przez Wykonawcę taksy klimatycznej za wszystkich uczestników. 

6. Przeprowadzenie 2 badań lekarskich (pierwsze zakończone wskazaniem zabiegów leczniczych). 

7. Przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych na terenie ośrodka dla wszystkich (8 osób) 

niepełnosprawnych uczestników turnusu (3 zabiegi rehabilitacyjne dziennie dla uczestnika według 

zaleceń lekarza). 

 

Kryterium wyboru oferty: 

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę brutto za wykonanie 

całości zamówienia. 

Oferta może być przesłana na adres ośrodka, za pośrednictwem poczty e-mail 

mopsefs@szczecinek.net.pl lub FAX-em (94) 37 280 02 do dnia 17.05.2013 r. 

 

Szacunkowy zakres usług nie przekracza kwoty 14.000 euro w związku z powyższym nie 

stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Pani Honorata Kowalczuk - Koordynator 

projektu, tel. (94) 37 280 15, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00. 

 

 

 

Projekt „Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego. 


