Kłomnice, 03.08.2016 r .

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zorganizowanie wyjazdowego treningu wydolności rodzinnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach w związku z realizacją Programu
Aktywności Lokalnej dla mieszkańców miejscowości Zawada na lata 2016-2017 w ramach
Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.1.6
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osi
priorytetowej IX Włączenie Społeczne jest zainteresowany ofertą na wykonanie
jednodniowego wyjazdowego treningu wydolności rodzinnej z elementami integracyjno –
kulturalnymi dla 50 uczestników/uczestniczek będących mieszkańcami Gminy Kłomnice.
Przedmiot zamówienia:
(kod CPV:63515000-2)
(kod CPV:80500000-9)

 Zorganizowanie warsztatu wyjazdowego, w tym:
- transport w obie strony klimatyzowanym autokarem,
- opłaty parkingowe,
- ubezpieczenie NNW,
- posiłek- drugie danie wraz z napojem i deserem, tj: posiłek składający się z wkładu
mięsnego 250 g., dodatku w postaci frytek lub ziemniaków 250 g., zestawu 3 różnych
surówek oraz wody mineralnej lub kompotu 0,2 l, deseru składającego się z ciastka: sernik
lub szarlotka dla każdego uczestnika
- zorganizowanie zajęć integracyjno - kulturalnych - zwiedzanie ciekawych miejsc, w tym
opłacenie pilota, przewodnika w trakcie zwiedzania obiektów, opłacenie biletów wstępu (co
najmniej 2 płatne atrakcje)
Zwiedzanie rozumieć należy jako zapewnienie biletu umożliwiającego wstęp do danej atrakcji
turystycznej wraz z przewodnikiem mówiącym w języku polskim.
- wynajęcie sali na przeprowadzenie treningu wydolności rodzinnej dla 50
uczestniczek/uczestników
- przeprowadzenie treningu wydolności rodzinnej przez profesjonalnego trenera (w ilości 3
godzin lekcyjnych po 45 minut), który posiada doświadczenie szkoleniowe. Wykonawca
przekażę w formie papierowej dokumentację z przeprowadzonego warsztatu, tj. program
szkolenia.
 Miejsce treningu – miejscowość położona w odległości 150 km od siedziby tutejszego
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Ośrodka.
 Uczestnikami wyjazdowego treningu będą mieszkańcy Gminy Kłomnice. Liczba
uczestników/uczestniczek - 50 osób ( dorośli, młodzież i dzieci).
 Czas trwania treningu- 1 dzień (w godzinach 7.00 -20.00)
 Termin realizacji usługi: 23 sierpień 2016 r.
 Celem treningu jest zapoznanie uczestników projektu z różnymi formami aktywnego
wypoczynku i sposobami twórczego spędzania czasu wolnego oraz zapoznanie z historią,
kulturą i tradycjami danego regionu.
7. Oferta powinna zawierać:
- Cenę brutto przypadającą na 1 uczestnika/uczestniczkę łącznie za wszystkie w/w usługi,
- Cenę brutto za realizację całego zamówienia.
8. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione
Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
b) ofertę cenową brutto zamówienia przypadającą na jednego uczestnika wycieczki (ucznia) i
cenę brutto całej wycieczki.
c) Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania,
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie
obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 16.08.2016 r. do godz. 15:30 osobiście lub
listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach ul. Łąkowa 1 42270 Zdrowa lub skan dokumentu przesłany drogą e-mailową: gops@klomnice.pl
9. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Anna Kubalska,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach pod nr tel.: 34/389 36 66
10. Podstawowym kryterium wyboru jest cenaOferta zawierająca najniższą cenę brutto
otrzyma 100 punktów (100%). Liczba punktów pozostałych ofert zostanie obliczona zgodnie
z wzorem:

Cena oferty najniższej
Liczba punktów oferty = ---------------------------------------- x 100
Cena oferty ocenianej
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11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach (Zamawiający) zastrzega sobie
prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a
także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności
w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez
Zamawiającego na zakup przedmiotu zamówienia.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłomnicach
Anna Kubalska
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