
ZAPYTANIE oFERToWE DoT. zAMóWlENlA NA zoRGANlzoWANlE WYPocerNKU LETN|EGo z PRoGRAMEM
pRoFlLAKwczNo_EDuKAcyJNyM DlA DzlEcl z RoDzlN DysFUNKcyJNycH z MlAsTA śwlowltv.

l. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwunastodniowej kolonii z programem profilaktyczno-
edukacyjnym realizowanym przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską dla przewidywanej liczby ok. 40 dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych z klas ll-Vl szkoł podstawowych z miasta Świdwin.
oferent winien:
1. Podać miejsce oraz czas trwania kolonii (data rozpoczęcia i zakończenia).
2. Zapewnić dzieciom zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym z wyłączeniem zakwaterowania w namiotach,
dom kach kem pi ngowych, budynkach szkolnych, i nternatach, bursach.
Przez ośrodek wypoczynkowy rozumie się budynek lub zespół budynków zlokalizowanych w jednym kompleksie
i bezpośrednio ze sobą sąsiadujących. Obiekt przeznaczony do wypoczynku musi spełniać wymogi dotyczące
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych
przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Prawa budowlanego, Państwowej lnspekcji Sanitarnej i o ochronie
środowiska. Obiekt winien spełniać co najmniej następujące wymogi:
- zakwaterowanie w pokojach max.5 osobowych,
- tóżka lub tapczany jednoosobowe (wyklucza się łóżka polowe i tzw. paletowe) z pościelą i kocem dla każdego
dziecka, z możliwością wymiany w razie zabrudzenia). Łóżka muszą być tak ustawione, aby umożliwiały między innymi
swobodne przejście,
- każdy pokój musi być wyposażony w szafę z wieszakami i półkami, w ilości umożliwiającej rozpakowanie bagażu
każdemu dziecku oraz szafki nocne, stół i krzesła. Meble pokojowe nie mogą być zniszczone tzn, połamane, odrapane,
z poplamioną tapicerką.
- dostępność do pełnego węzła sanitarnego z ciepłą izimną wodą przez całą dobę. Łazienki usytuowane w pokojach
lub na kofiarzu, na piętrze, na którym będą zakwaterowane dzieci. W łazienkach nie dopuszcza się pleśni
i zagrzybienia na fugach ścian, brodzika i kabiny prysznicowej lub wanny. Zamawiający nie dopuszcza usytuowania
łazienek na zewnątrz budynku, w którym zakwaterowane będą dzieci. Łazienki muszą być sprzątane codziennie przez
pracownika ośrodka.
- dysponować stołówką wlaz z zapleczem kuchennym, uspuowaną na terenie obiektu kolonijnego, wyposażoną
w odpowiednią ilość stolików i krzeseł. Zamawiający nie dopuszcza żywienia dzieci w formie cateringu.
- dysponować świetlicami ze sprzętem RW, grami świetlicowymi.
- teren obiektu musi być oświetlony latarniami elektrycznymi i otoczony ogrodzeniem, które zabezpiecza
wejście/wyjście do i z obiektu.
Uwaga: do ofurł należy dołącryć szczegdowy opis obiektu vlrazze zdjęciami, umożliwiający ocenę jego zgodności
z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zapewnić dzieciom wyżywienie- cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) zgodnie
z zasadami higieny i racjonalnego żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz.U. z 2OL8r. poz. L54L ze zm.|, ponadto suchy prowiant na drogę powrotną oraz podczas
wycieczeĘ możliwość wieczornego dożywiania (chleb+dżemy), całodobowy dosĘp do napojów (herbata, soki, woda,
kornpot). Pierwszy dzień pobytu rozpoczyna się ciepĘm posiłkiem bez względu na godzinę przyjazdu do ośrodka.
Ostatni dzień pobytu dzieci na kolonii kończy się śniadaniem.
4. Zapewnić ubezpieczenie dzieci podczas podróży i pobytu dzieci na kolonii, w tym od nasĘpstw od nieszczęśliwych
wypadków. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników
wypoczynku. Obowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC.
5. Zapewnić opiekę medyczną przez 24 godz.ldobę- pielęgniarka na stałe, lekarz na wezwanie. Wykonawca
zobowiązany jest także w razie konieczności dowieźć i odwieźć uczestnika kolonii do szpitala lub przychodni.
Wykonawca musi posiadać w pełniwyposażoną apteczkę.
6. Zapewnić transport autokarem w obie strony - z parkingu przy Parku Wodnym ,,Relax" w Świdwinie przed
rozpoczęciem kolonii i na parking przy Parku Wodnym,,Relax" w Świdwinie po jej zakończeniu,
7, Zorganizować wypoczynek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w
sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2O76r,, poz. 452| oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu
ochrony zdrowia,
8. Zreal izować progra m profilaktyczno- edukacyjny,
9. Zrealizować program turystyczny.
ll. Oferta powinna zawierać:

o datę sporządzenia ofeĘ,
o dane o oferencie - pełna nazwa firmy, dokładny adres, telefon, NIP,REGON,
o koszt pobpu 1 osoby na kolonii,



. termin kolonii,
o opis miejsca kolonii,
o opis standardu obiektu,
o wykaz kadry zawierający kwalifikacje zawodowe kierownika kolonii, opiekunów, realizatora programu

profilaktyczno- edukacyjnego, pielęgniarki.
. program kolonii wrazz programem profilakĘczno- edukacyjnym.

lll. Ofurtę należy ńoĘćzgodnie z formularzem stanowiągym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
lV. Kryteria i sposób dokonyrvania oceny zlożonych ofeń:

o koszt pobytu 1 osoby na kolonii - 20 %

r atrakcyjność miejsca kolonii -20%
(miejscowość górska - 20 pkt., pozostałe miejsca - 5 pkt.)

o standard obiektu - 3ooń
(podkryterium a:zakwaterowanie dzieci w pokojach max. 5 osobowych: pokoje z łazienką na korytarzu- 5 pkt., pokoje
z łazienką - 20 pkt.,
podkryterium b: baza sportowa- wymagane są co najmniej dwa oddzielne boiska na terenie obiektu lub w jego
pobliżu, dodatkowo będą punktowane dodatkowe miejsca rekreacyjno-sportowe będące w dysporycji wykonawcy,
np.: sala gimnasĘczna, plac zabaw, itp. Max. 5 dodatkowych miejsc rekreacyjno-sportowych- po 1 pkt. nie więcej niż
10 pkt. W łm podkryterium można uzyskać max. 10 pkt.
Jedno boisko- 5 pkt., dodatkowe obiekty rekreacyjno-sportowe po 1 pkt., nie więcej niż 10 pkt.

o atrakcyjność programu turysĘcznego-Z0Yo
(do 3 wycieczek* na terenie kraju-S pkt., 4 wycieczki- 10 pkt., 5 wycieczek- 15 pkt., 6 i więcej- 20 pkt.)

o doświadczenie zawodowe - IO%
(ilość zorganizowanych turnusów w ostatnich 3 latach- do 20- 5 pkt., od 21- 10 pkt., do oferty należy dołącryć
dokumenty potwierdzające zrea l izowa nie kolonii, np. : referencje, podziękowania).
V. Termin wykonania usfugi - turnus dwunastodniowy w okresie od 23 czerwca do 14 sierpnia 2019 roku {jeden
turnus).
Vl. Cena oferty winna być obliczona w polskiej walucie z podatkiem VAT.

V|l.Po wyłonieniu oferenta, zostanie podpisana umowa, spełniająca warunki wymagane w specyfikacji.
Vlll. Zamawiający powiadomi o dokonaniu wyboru oferĘ oraz zawrze umowę w terminie do 7 dni - licząc od daĘ
dokonania wyboru ofeĘ.
tX. OferĘ należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin
w terminie do 27 maia 2019r.
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*wycieczka- zorganizowany wyjazd autokarowy poza miejsce pobytu


