
  

 
Załącznik nr 3  do protokołu nr DOiK.262.29.2022.HO  

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Szczecinku  

zaprasza do składania ofert  

na wykonanie niżej wymienionego przedmiotu zamówienia 

 
I. Przedmiot zamówienia  

 

Zorganizowanie tygodniowego wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dla ok. 45 osób (ok. 27 

dzieci w wieku 1 rok- 13 lat i dorosłych), uczestników projektu „Dziecko w rodzinie” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem wyjazdu jest 

wzmocnienie relacji pomiędzy członkami rodzin oraz funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

 

II. Okres realizacji zamówienia 

 

Usługę należy zrealizować w okresie od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. 

 

III. Szczegółowy zakres zamówienia 

 

W ramach usługi zamawiający przewiduje: 

1) dowóz oraz przywóz uczestników, 

2) wyżywienie: Śniadania, obiady, kolacje, poczęstunek podczas zajęć, 

3) nocleg w miejscu przeprowadzenia zajęć, 

4) pobyt na terenie ośrodka 6 nocy, 7 dni od godz. 1000 pierwszego dnia do godz. 1600 dnia 

ostatniego, 

5) zapewnienie 5 godzin x 5 dni opieki dla ok. 27 dzieci w wieku od 1 do 13 lat  w trakcie 

zajęć przewidzianych dla osób dorosłych, 

6) przeprowadzenie 5 godzin x 5 dni zajęć łącznie, nt.: 

− sposobów modyfikowania niepożądanych zachowań dzieci bez stosowania 

różnych form przemocy. Co to jest przemoc jej formy i rodzaje.  

− wyrażania rodzicielskich oczekiwań w sposób, który będzie przez dziecko 

respektowany. 

7) integracyjne spotkanie okolicznościowe (zakończenie wakacji) z elementami 

pedagogiki zabawy dla dzieci i rodziców, 

8) przeprowadzenie 3 godzin zajęć z pedagogiki zabawy dla wszystkich uczestników 

wyjazdu z podziałem na dwie grupy. 

 

IV. Forma realizacji usługi – umowa. 

 

V. Wymogi formalne 

 

W postepowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy nie później niż na dzień składania ofert 

dysponują odpowiedni potencjałem:  

1) kadrowym posiadającym uprawnienia do wykonania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 



  

 
 

VI. Miejsce realizacji usługi wskazane przez Oferenta - hotel, pensjonat lub ośrodek 

wypoczynkowy w miejscowości nadmorskiej, w odległości nie większej niż 150 km 

od siedziby Zamawiającego.  

 

VII. Składanie ofert 

 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty, które nie obejmują 

całości przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn 

formalnych.  

2) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która ma być opatrzona napisem „Wyjazd 

edukacyjno-integracyjny – Dziecko w rodzinie” oraz identyfikacją Oferenta.  

3) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4, w terminie 

do 8 sierpnia 2022 r., do godziny 1500 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i 

zaparafowanym wzorem umowy.  

4) Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Pani Agnieszka Osowska – kierownik 

DPSiS, tel. 94 37 280 10 lub 94 37 280 00 (sekretariat), od poniedziałku do piątku w 

godz. od 800 do 1400. 

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru oferenta 

 

1) Zaoferowana cena za cały zakres przedmiotu zamówienia winna obejmować wszystkie 

koszty niezbędne do wykonania usługi. 

2) Zamawiający dokona oceny kierując się ceną brutto oferty określoną przez Oferenta na 

Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), zakresem usługi oraz 

standardem bazy lokalowej. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

 

 

Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

Załączniki: 

1) formularz ofertowy, 

2) projekt umowy, 

3) charakterystyka uczestników wyjazdu, 

4) klauzula informacyjna. 

 


