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Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 6 dniowego wyjazdu 
profilaktyczno-edukacyjnego dla 21 osób zgodnie z założeniami współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Społeczny projektu „Rodzina z przyszłością" realizowanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I X , Działanie IX.2, Poddziałanie 
IX.2 .1 . 
Kod CPV: 63500000-4 - usługi biur podróż}', podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 

60ł72000-4 - wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 
70220000-9 - wynajem sali na spotkanie (usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości 

innych niż mieszkalne) 
85323000-9 - usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wyjazd profilaktyczno-edukacyjny - długość turnusu 6 dni (5 noclegów). 
2. Miejsce realizacji zadania - miejscowość w polskich górach. 
3. Termin wykonania zamówienia: wybrane 6 dni w terminie -11-26 stycznia 2020r. 
4. Uczestnicy: młodzież szkołna (w wieku 15-20 lat) zamieszkała na terenie powiatu łowickiego. 

Ilość osób - 21, w tym: 20 - młodzież i 1 kierownik wyjazdu - pracownik PCPR w Łowiczu. 
5. Rekrutacja: kwalifikacji uczestników dokonują pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu. 
6. Wykonawca ma zagwarantować i zapewnić: 

1) zakwaterowanie: 
zakwaterowanie w hotelu lub pensjonacie w pokojach o standardzie hotelowym nie większych niż 
3 osobowe (osobne łóżka). Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w pokojach wyposażonych 
w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako 2 miejsca do spania. Pokoje 
powinny być wyposażone w sprzęt R T V . czajniki elektryczne, butelkę 0,5 1 wody na uczestnika. 
Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, w łazienkach powinny znajdować się ręczniki, mydło, 
szampon, papier toaletowy, suszarka do włosów. 

Cała grupa ma zostać zakwaterowana w jednym budynku. 

organizator winien dysponować w miejscu zakwaterowania: 
salą szkoleniową wyposażoną w stoły i oddzielne krzesła dla każdego uczestnika, nagłośnieniem, 
obowiązkowo: tablica i flipczart, laptop, rzutnik multimedialny, ekran, dostęp do Internetu). 
2) wyżywienie: 

obejmujące 3 posiłki dziennie tj.: śniadanie (szwedzki stół), obiad składający się z dwóch dań, 
podwieczorek i kolację (szwedzki stół); Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z przepisami 
BHP i SANEPID. Zamawiający wyklucza używanie zastawy jednorazowej. Nacz}'nia powinny 
być czyste, nie wyszczerbione, 

• Pierwszego dnia pobytu organizator zapewnia obiad i kolację, a ostatniego - śniadanie, obiad i 
suchy prowiant oraz napoje na drogę powrotną. 

3) transport: 



• dowóz uczestników do miejsca pobytu i z powrotem (po zakończeniu wyjazdu 
profilaktycznego) ubezpieczonymi autokarami (OC i NNW pasażerów), 

• autokar musi być sprawny technicznie, posiadać w dniu wyjazdu wszystkie aktualne 
dokumenty wymagane do przewozu pasażerów, 

• w przypadku awarii autokaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń organizator 
zobowiązuje się podstawić inny sprawny autokar w ciągu 2 godzin od wystąpienia awarii, 

• uczestników należy odebrać w dniu wyjazdu spod siedziby Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30 i odwieźć w dniu powrotu w to samo miejsce, 

4) program integracyjno-rekreacyjny: 
• organizator winien w ramach realizacji usługi zorganizować minimum 1 wycieczkę 

połączoną ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych regionu, 
• organizator winien zapewnić uczestnikom bezpłatny wstęp do obiektów zwiedzanych 

w czasie wycieczki, 
• organizator zobowiązany jest do zorganizowania minimum 1 raz w czasie trwania wyjazdu 

profilaktycznego ogniska, dyskoteki lub innej formy integracji grupowej, 
• organizator zobowiązany jest zorganizować uczestnikom wyjazdu profilaktycznego czasu 

wolnego: 
- w postaci wędrówek po okolicy 

5) Program profilaktyczno-edukacyjny „Stop uzależnieniom" - jedna grupa (12 
godzin/grupa) prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
doświadczenie. 

Celem zajęć jest podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach i 
zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych. 

Organizator ma obowiązek: 
1) przygotowania programu warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych, 
2) przeprowadzenia warsztatów profilaktyezno-edukacyjnych w wymiarze 12 godzin 

dydaktycznych, 
3) przygotowania i przekazania uczestnikom materiałów szkoleniowych plus 1 egz. dla 

Zamawiającego oraz materiałów, piśmienniczych - długopis, zeszyt 60 kartkowy, 
4) oznakowania miejsc prowadzenia warsztatów zgodnie z wzorami przekazanymi przez 

Zamawiającego, 
5) zamieszczania informacji o fakcie współfinansowania projektu z EFS , w tym: na 

listach obecności oraz na wszystkich innych dokumentach, które Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z wzorami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 

6) Kadra 
Organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wyjazdu profilaktyczno-edukacyjnego 
całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej według zasad obowiązujących przy 
organizacji wycieczek szkolnych. 

7) Ubezpieczenie. 
Ubezpieczenie uczestników wyjazdu profilaktyczno-edukacyjnego od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na okres trwania wyjazdu oraz w czasie przejazdu zapewnia organizator. 

Organizator nie może pobierać od uczestników żadnych opłat. 
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