
lłO Z IiZNA|{I I]] I{Y N K t]
na zorganizowanie wyjazdowych warsztatów z clcmcnt:tmi rckrcitct,,irlo - l<ulturalnymi
dla wychowanków rodzin z:rstępczych i opickunów rv ranrach proicl<tu pn. ,,(-'IlN'fl{UM
DLA IłODZINY W POWIECIIr SIEI{ADZKIM" }v ranrach ()si l)riorytctorvcj IX
Programu Opcracyjnego Wojcwództrł,a ł,ódzkicgo nA lata 20l 4-ż{lż0, l'oddziałanic
IX.2.1- usługi społocznc i zdrowotne

W cclu To7.cłnanla rynku l)olł,ialorł,c (]cntrutn l)olrlocy ]loclzinic ri Sicradzu ,/llprasła

do złożęnta ofcńy dotycząccj ztlrganizow,urrin 11irl,ja7cltlttr,ch rł,arsztltttirr z clctl,tcntami
rckrcacyjno kulturalnyrni clla rł,ycholr,at:Lków rodzin zastcpczl,ch i tlllir-:ltLrt-lcjrł, r,t, t,zlrnach
projcktu pn, .,CIINTRI]M I)LA I{OI)ZINY W POWI],.(]Il] SIl]I{At)Zl(lN4" lr ranrach ()si
Priorytetowej IX Progranru Opcracy,jncgo Wojclłridztrva ł.óclzkicgo l1a lata 2014-2020,
Poddziałanie IX,2.1 usługi społccztlc i zdrow.otnc.

Szczegółowy opis przedmiotu usługi:

o Zorganizowanic clwuclniowcgo wyjazdu rvarszttlt()\,\cg() z clctllcillitllli rcklcitc},jno -

kulturalnymi (sobota nicclzicla rv okrcsic r,vakacji ]02l) clla gl,Llp_l -+3-4_5 os(lb (clzicci
z opiekunami) na tcrcnic rłtljcwoclztwa łódzkicgo. l)icrivszcg() clllia pobyt rł, Llnicjo-
wic. drugicgcl clnia przt.jali clo l}orl,scrł,a.

o ponadto rv ramach usłtrgi tllcrcllt lapc\Ątlia Ltczesttlikotlł slit:l,zr:;tltlrjc z lłarsztatów
kompctcncji rłychor.r,arł,czvch clla opickunćlrt, (7-8 go(]zi1,1 zcgarorł..vch: kadra
prowadząca rłarsztalr, lllusi 1ltlsiadać rłykształcctlic ilcclagogic;,llc ii_ri,, itktxicztltl,1, kurs
uprawniający i1o pror,vacizcnia wylnicnior"ly,clT za.jcc ) olal \\ a],szllrLćlr,r, clla clzicci
w róznym wicku (tcnlal,vka clorvolna) r,t- tozsittll_rl1-1 itllllilrrzc (,,/.iIsLl. rł,c,iścic do
okolicznych micjsc rozryu,korvl,ch i zabytk.r11,_vclr trp. basctlr,. ,/{)(). zabytki. lokalne
atrakcje turystycznc itp.

. Wymagania dolyczącc wTzywicnia uczcstnikćlrł, ll1,jazcht:
- 1 śniadanic w drugiln clniu pobylr,r;
-2 obiady dr.ł,udaniorvc (zupa i danic glórr,trc z sutl,tirvlill)" zittltł\, rrapój
(bczalkoholorły), clcscr:
- 1 kolacja w picrrł,szyt-n clnitt poby,tu:
- scrwis kaw,owlr (kawa. lrcrbala. cukicr. śmictarrlia c1o liarvr,. (,\\\()t]c. ciasttl. stll<i) lub
inna forma poczęstunku ( np. clgnisko. grilt itp.)

. Wymagania dotyczącc prZcW()ZLl ttczcStnikórł,rł,r,jazclu: przc,j:izil altttll.itrct-l] SprŁiwnym
tcchnicznic (akttralnc baclanic 1cchnicznc i rliczbęclnc 1rt,zcglłlri,, ). \\,\ 1]()saż()nym
w sprawną klimalyzacjc. Kicltlrł,ca musi posiaclirc llfŁt\łL]n-} \\,\,11,1ill]ililc t_ltrlrarł,tricnia do
przcwozu osób:

o ()f-ercnt zapcwnia ubczpicczcllic gl,up) ()l,i-ll 
1lt l1-1t)si ]<oszl,, r,, stc1-1Lt c1o atl,akcji

kulturalnych.
. Wyjazd powinien być zorg:rnizolvanv zgłldnic z tliliiitzl:rrri i l"akazami

wynikającymi z obtlwiązującl,ch przcpistiw rv slrł,arlic ust,itj{)l},ir:rliir okrcśltlnych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z tt,\,stzlpicliitil: stanu c;ritlcmii.

W złożonc1 ofercie nalc,ż,y podać kw,otę brutto zźl lt,\,k()n:lnic uslrlgi przvpada.iąccj na
jcdną osobę.
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Ofeay cenowc nalcży przesyŁac do 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 na adres
e-mail: pcpr.sicradzQD,gmail.com, faksem na nr 43 821-18-07 lub składać bezpośrednio
w siedzibie PCPR w Sieradzu (Plac Wojewódzki 3,98- 200 Sieradz, pokój 4I0 *sekretariat).

Niniejszc zaproszenie do składania ofert, jak również oferty złożonę pIzez
wYkonawców nic stanowią ofert w myśl art, 66 Kodeksu Cywilnego. Zaptorr"nń do
składania ofert nic jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówięn
Publicznych, Ma na cclu wyŁącznic rozeznanię ryŃu i uzyskanie wiedzy nt, kosźów
rcaIizacji przedmiotowej usługi,

Osobą uplawniona pT/,c7. zamar,via.jąccgo do kontaklu z wykonawcą jcst:
Martrt l'łucholt,ic?. pracowrik socjainy w Porł,iatowym Ccnlrum
w Sicradzu. tcl. (.l_} ) 82,7- l8-07
Iwolttt Zawuda-Zwolilisku l<oordynator projcktu ..C'IrN'l'Rt]M
W POWIilct]] SltlRAI)ZKIM" tcl. (43) 827-18-07
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