
ROZEZNANIE RYNKI]
na zorganizowanie wyjazdowych warsztatów z elementami rekreacyjno - kulturalnymi
dla wychowanków rodzin zastępczych i opiekunów w ramach projektu pn. ,,CENTRUM
DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM" w ramach Osi Priorytetowej IX
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie
1X.2.1- usługi społeczne i zdrowotne

W celu rozęznania rynku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zapnasza
do złożęnia oferty dotyczącej zorganizowania vnyjazdowych warsńatów z elementami
rekreacyjno - kulturalnymi dla wychowanków rodzin zastępczych i opiekunów w ramach
projektu pn. ,,CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM" w ramach Osi
Priorytetowej IX Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Iata 2014-202.0,
Poddziałanie IX.2.1 - usługi społeczne i zdrowotne.

Szczegółowy opis przedmiotu usługi:

. Zotganizowanie dwudniowego vrryjazdu warsńńowego z elementami rekreacyjno -
kulturalnymi (sobota - niedziela w okresie wakacji 202I) dla grupy 43-45 osób (dzieci
z opiekunami) na terenie województwa łodzkiego. Pierwszego dnia pobyt w Uniejo-
wie, drugiego dnia przejazd do Borysewa.

o ponadto w ramach usługi oferent zapewnia uczestnikom skorzystanie z warsźatów
kompetencji wychowawczych dla opiekunów (7-8 godzin zegarov,rych; kadra
prowadząca warsńaty musi posiadaó wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs
uprawniający do prowadzenia wymienionych zajęć ) oraz warsńatów dla dzięci
w róznym wieku (tematyka dowolna) w tożsamym wymiarzę czasul, wejście do
okolicznych miejsc rozrywkowych i zabYkowych np. baseny, zoo, zabyki, lokalne
atrakcje turystyczne itp.

. wymaganta dotyczące wyżywienia uczestników wyjazdu:
- 1 śniadanie w drugim dniu pobytu;
-2 obiady dwudaniowe (zupa i danie główne z surówką), zimny napój
(bezalkoholowy), deser;
- 1 kolacja w pierwszym dniu pobytu;
- serwis kawowy (kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, owoce, ciasto, soki) lub
inna forma poczęstunku ( np. ognisko, grill itp.)

. wymagaria dotyczące przewozu uczestników wyjazdu: ptzejazd autokaręm sprawnym
technicznie (aktualne badanie techniczne i niezbędne przeglądy), wyposazonym
w sprawną klimatyzację. Kierowca musi posiadaó prawem wymagane uprawnienia do
ptzewozu osób;

o oferent zapewnia ubezpieczenie grupy oraz ponosi kosźy wstępu do atrakcji
kulturalnych.

. wyjazd powinien być zorganwowany zgodnie z nakazami i zakazami
wynikającymi z obowiązujących przepisów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń,, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W złożonej ofercie należy podaó kwotę brutto za wykonanie usługi przypadającej na
jedną osobę.
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Oferty cenowe należy przesyłaó do 2t czerwca 202l r. do godz. 12.00 na adres
e-mail: pcpr.sieradz@gma1l.com, faksem na nr 43 827-18-07 lub składać bezpośrednio
w siedzibie PCPR w Sieradzu (Plac Wojewódzki 3, 98- 200 Sieradz,pokój 410 - sekretariat).

Niniejsze zaproszenie do składania ofert, jak równiez oferty złożone przez
wykonawców nie stanowią ofert w myśl art. 66 Kodęksu Cywilnego. Zaptoszenie do
składania ofert nie jest takżę ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ma na celu wyłącznie rozęznarll,e rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosźów
r ealtzacji przedmiotowej usługi.

Osobą uprawnionąptzez zamawiającego do kontaktu z wykonawcą jest:
Marta Płachowice - pracownik socjalny w Powiatowym Centrum
w Sieradzu, tel. (43) 821^18-07
Iwona Zawada-Zwolińska koordynator projektu ,,CENTRUM
W POWIECIE SIERADZKIM" tel. (43) 827-18-07
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