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Ogłoszenie nr 79913-2015 z dnia 2015-06-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legionowo 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowego wyjazdu 

integracyjno-szkoleniowego dla Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Legionowskiego na 

potrzebę projektu /Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej/... 

Termin składania ofert: 2015-06-09  
 

Numer ogłoszenia: 83127 - 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79913 - 2015 data 01.06.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 

Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, fax. 22 784 83 33. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.  

2. W ogłoszeniu jest: 2.Wyjazd integracyjny obejmuje: turnus w terminie od dnia 19 

czerwca do dnia 21 czerwca br. w woj. warmińsko-mazurskim lub mazowieckim lub 

podlaskim lub lubelskim lub świętokrzyskim lub kujawsko - pomorskim, 182 

uczestników, 76 osób dorosłych (rodziców, opiekunów, dzieci powyżej 18 r.ż.) oraz ich 

dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat (w tym 37 uczestników w wieku 0-7 lat, 50 w wieku 

7-15 lat, 19 w wieku 15-18 lat) 4) OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA - 

prowadzenie programu edukacyjno - integracyjnego, zgodnie z poniższym zakresem: a) 

liczba godzin wsparcia dla 145 uczestników, za wyjątkiem 37 uczestników poniżej 7 r. ż. 

): 4 godziny łącznie, w tym: I MODUŁ: Warsztaty umiejętności pedagogicznych, celem 

będzie rozwijanie kompetencji interpersonalnych, a przede wszystkim rozwijanie 

świadomości odbioru i interpelacji relacji z pozostałymi członkami rodziny zastępczej - 2 

godziny, II MODUŁ: Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, celem będzie nauka jak 

uczestnicy wypadku będą mogli pomóc osobie poszkodowanej, rozpoznanie stanów 

zagrożenia zdrowia lub życia w różnych sytuacjach oraz - 2 godziny. 5) zapewnienie 

dwóch animatorów odpowiedzialnych za organizację czasu na terenie ośrodka dla 37 

uczestników poniżej 7 r. ż. podczas zajęć szkoleniowych dla starszych uczestników 

wyjazdu oraz dla 50 uczestników od 7 r.ż. podczas spotkań integracyjnych dla 

pozostałych uczestników..  

3. W ogłoszeniu powinno być: 2. Wyjazd integracyjny obejmuje: turnus w terminie do dnia 

30 czerwca 2015r. przy czym wyjazd obejmuje tylko dni: piątek sobota, niedziela, w woj. 

warmińsko-mazurskim lub mazowieckim lub podlaskim lub lubelskim lub 

świętokrzyskim lub kujawsko - pomorskim, 129 uczestników, 62 osób dorosłych 

(rodziców, opiekunów, dzieci powyżej 18 r.ż.) oraz ich dzieci i młodzieży w wieku 1-18 

lat (w tym 21 uczestników w wieku 0-7 lat, 37 w wieku 7-15 lat, 9 w wieku 15-18 lat). 

4)OPIEKA PEDAGOGICZNA I MEDYCZNA - prowadzenie programu edukacyjno - 

http://www.powiat-legionowski.pl/
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=79913&rok=2015-06-01
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integracyjnego, zgodnie z poniższym zakresem: a) liczba godzin wsparcia dla 108 

uczestników, za wyjątkiem 21 uczestników poniżej 7 r. ż. ): 4 godziny łącznie, w tym: I 

MODUŁ: Warsztaty umiejętności pedagogicznych, celem będzie rozwijanie kompetencji 

interpersonalnych, a przede wszystkim rozwijanie świadomości odbioru i interpelacji 

relacji z pozostałymi członkami rodziny zastępczej - 2 godziny, II MODUŁ: Szkolenie z 

udzielania pierwszej pomocy, celem będzie nauka jak uczestnicy wypadku będą mogli 

pomóc osobie poszkodowanej, rozpoznanie stanów zagrożenia zdrowia lub życia w 

różnych sytuacjach oraz - 2 godziny. 5)zapewnienie dwóch animatorów 

odpowiedzialnych za organizację czasu na terenie ośrodka dla 21 uczestników poniżej 7 

r. ż. podczas zajęć szkoleniowych dla starszych uczestników wyjazdu oraz dla 37 

uczestników od 7 r.ż. podczas spotkań integracyjnych dla pozostałych uczestników..  

1) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.  

2) W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Okres w dniach: 3..  

3) W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN 

WYKONANIA: do dnia 30.06.2015r..  

1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.  

2. W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 09.06.2015 godzina 10:30, miejsce: Siedziba 

zamawiającego:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. 

Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w Sekretariacie..  

3. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 11.06.2015 godzina 10:30, miejsce: Siedziba 

zamawiającego:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. 

Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w Sekretariacie..  
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