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Legionowo: Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z treningiem kompetencji i 

umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom 

STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż. 

Numer ogłoszenia: 205020 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie , ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 

05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, faks 22 784 83 33. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pcpr.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wypoczynku letniego dzieci i 

młodzieży połączonego z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami sportowo-

rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i 

instytucji rynku pracy - pilotaż.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z treningiem kompetencji i 

umiejętności społecznych oraz zajęciami  

 

 



 

 

 

 
Projekt „SCHEMATOM  STOP!  Wspólne działania instytucji pomocy 

społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”” 

 

 
 

 

sportowo-rekreacyjnymi dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy 

społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i 

integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wypoczynek letni należy zorganizować w ilości: 1 turnus - dla max. 14 uczestników, dzieci i młodzieży w 

wieku 10-17 lat. Turnus musi trwać 14 pełnych dni pobytu z noclegiem (13 noclegów). Zakres ilościowy 

przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym, określonym przez Zamawiającego z należytą 

starannością. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ośrodku wypoczynkowym w Polsce nad Morzem 

Bałtyckim, w miejscowości z bezpośrednim dostępem do morza, w rejonie atrakcyjnym turystycznie i 

krajoznawczo, położonym poza obszarem zagrożenia ekologicznego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

organizacji kolonii w miejscowościach nad Zatoką Gdańską i Zatoką Pucką. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmniejszenia liczby uczestników wypoczynku letniego w przypadku uzasadnionej rezygnacji 

uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem. W takim wypadku, wykonawcy będzie 

przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób uczestniczących w turnusie i nie będzie on 

zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku letniego 

oraz zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Wykonawca zobowiązuje się do: 

zorganizowania i przeprowadzenia wypoczynku letniego z zachowaniem wszystkich przepisów 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą 

spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i 

nadzorowania ( Dz.U. Nr 12 poz. 67 z późn.zm.), zapewnienia transportu uczestników wypoczynku letniego 

w obie strony autokarem sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania techniczne, ważne 

ubezpieczenie OC,AC,NW oraz sprawną klimatyzację i toaletę, zapewnienia uczestnikom wypoczynku 

letniego opieki kadry pedagogicznej od momentu przejęcia uczestnika wypoczynku  

 

letniego od rodzica lub opiekuna do czasu oddania go w ręce rodzica lub opiekuna w szczególności z 

zachowaniem warunków organizacji wypoczynku oraz wymogów wobec kwalifikacji i liczby kadry 

pedagogicznej, określonych w obowiązujących przepisach, zakwaterowania uczestników kolonii w jednej 

miejscowości, jednym ośrodku wypoczynkowym, spełniającym warunki określone w SIWZ, Pokoje z pełnym  
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węzłem sanitarnym- umywalka, wc, prysznic z bieżąca ciepłą i zimną wodą, zapewnienia uczestnikom 

wypoczynku letniego stołówki na terenie ośrodka wypoczynkowego w którym zakwaterowani będą 

uczestnicy, zapewnienia min. 4 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) - zgodnie z 

normami żywieniowymi zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, zasadami higieny oraz racjonalnego 

żywienia, zapewnienia kierownika turnusu z zachowaniem warunków organizacji wypoczynku oraz 

wymogów wobec kwalifikacji określonych w obowiązujących przepisach, zapewnienia całodobowej opieki 

doświadczonej kadry pedagogicznej, posiadających kwalifikacje określone w obowiązujących przepisach 

prawa, zapewnienia całodobowej opieki medycznej dla uczestników wypoczynku letniego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (lekarz na każde wezwanie, pielęgniarka z całodobowym pobytem w ośrodku 

wypoczynkowym, w którym zakwaterowana będzie grupa), zapewnienia możliwości korzystania z kąpielisk 

spełniających wymogi bezpieczeństwa i czystości wody zorganizowanych zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, zapewnienia opieki ratownika(ów) z odpowiednimi kwalifikacjami dla 

uczestników wypoczynku letniego w trakcie korzystania z kąpieli oraz kąpielisk (np. morze, basen) na czas 

trwania wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnienia opieki przewodnika w 

trakcie wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla uczestników wypoczynku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, ubezpieczenia uczestników od NNW na czas przejazdu, pobytu, wycieczek - na kwotę min. 

10.000,00 zł na każdego uczestnika wypoczynku letniego, organizowania uczestnikom wypoczynku letniego 

wycieczek, zajęć na wolnym powietrzu (nad morzem, na plaży, placu zabaw), korzystania z kąpieli i kąpielisk 

oraz postępowania w razie wypadków zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienia realizacji 

programu wypoczynku kulturalno-wychowawczego, turystyczno-krajoznawczego, sportowo-rekreacyjnego, 

realizacji opracowanego przez Wykonawcę programu terapeutycznego dotyczącego: integracji społecznej, 

profilaktyki uzależnień, podniesienia samooceny, odkrywania swoich mocnych stron (z uwzględnieniem grup 

wiekowych) przez przynajmniej jedną osobę posiadającą dyplom ukończenia studiów pedagogicznych lub 

psychologicznych oraz zaświadczenie potwierdzające dodatkowe kwalifikacje z zakresu realizacji programów 

terapeutycznych np. studium socjoterapii lub kurs kwalifikacyjny socjoterapii, studium/kurs pomocy 

psychologicznej, studium terapii, szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć w ramach programów: Trzeci 

Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków, Spójrz inaczej oraz doświadczenie w pracy z grupami dzieci i 

młodzieży. Program powinien być zrealizowany w ilości 4 (czterech) spotkań grupowych po 2,5 godziny 

każde, przeprowadzenia ewaluacji zadania na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę ankiety 

ewaluacyjnej. Wykonawca przedstawi sprawozdanie merytoryczne wraz z dokumentacją fotograficzną z  
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realizacji programu wypoczynku letniego, w tym programu terapeutycznego wraz z wynikami ewaluacji 

zadania oraz przedłoży ankiety ewaluacyjne wypełnione przez dzieci i młodzież w terminie 5 dni, licząc od 

dnia zakończenia wypoczynku letniego.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 

o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 

Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 

Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 

Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku 

o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 

Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 

Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 
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nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik 

nr 3 do SIWZ); oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowaną w 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ)- jeżeli dotyczy;pełnomocnictwo lub inny 

dokument określający zakres umocowania do reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik 

lub przedstawiciel wykonawcy 2. Szczegółowy program wyjazdu kolonijnego. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 
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przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

W przypadku uczestniczenia w wyjeździe mniejszej, niż określona w SIWZ liczby uczestników, wysokość 

wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego 

uczestnika. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości 

uczestników wyjazdu, 2) zmiany terminu realizacji. 3) zmiany miejsca realizacji usługi pod warunkiem 

spełnienia wymogów SIWZ w tym zakresie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/pcprlegionowo/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 

Legionowo, Sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2014 

godzina 15:00, miejsce: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-

119 Legionowo, Sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji 

pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


