
  Projekt „Rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

       

        Poddębice, dnia 9 października 2019r. 

 
 
 

Zapytanie o cenę 

na przedstawienie oferty cenowej współfinansowanej ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, której przedmiotem jest zapewnienie noclegu wraz z 
wyżywieniem oraz z salą sportową przeznaczoną do gry w boccie dla niepełnosprawnych 
uczestników projektu „Rozwiń skrzydła”. 

 

I. Beneficjent ( Zleceniodawca) 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach 

Siedziba: 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 28 

REGON: 730976517, NIP: 828-12-50-542 

tel./fax (043) 678 40 40 wew.106 

 

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem dla 
niepełnosprawnych uczestników projektu pt. „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 
IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Przewiduje się, że z pobytu skorzysta 13 uczestników projektu tj. osoby 
z niepełnosprawnościami, w tym jedna poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz 2 
trenerów i opiekun grupy, w sumie 16 osób. 
Do obowiązków wykonawcy (zleceniobiorcy) należeć będzie: 

1. Zapewnienie noclegu w pokojach 2 lub 3 osobowych z podziałem na płeć. 
2. Zapewnienie noclegu dla opiekuna i 2 trenerów, w tym w jednym pokoju 

jednoosobowym przystosowanym dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. 
3. Zapewnienie sali sportowej dla 13 osób przez 3 dni po sześć godzin dziennie, 

dostosowanej do gry w boccie w obrębie danego obiektu. 2 boiska o wymiarach  
12.5m x 6m  

4. Zapewnienie wyżywienia podczas pobytu tj. 2x śniadanie, 3 x obiad ( dwudaniowy) , 
2x kolacja i podwieczorek dla 16 osób  biorących udział w zajęciach sportowych. 

5. Dodatkowe atrakcje w postaci: basenu, kręgielni lub sali kinowej doliczone do ceny 
pobytu. 

Zamawiający na 3 dni przed planowanym pobytem powiadomi wykonawcę o ostatecznej 
liczbie uczestników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu 
i wprowadzenia zmian podczas wyjazdu. 
 

III. Termin i program realizacji  zamówienia 

 W dniach 18.10 – 20.10.2019r. na terenie województwa łódzkiego, do 100 km w promieniu 
Poddębic. 
 



 
 
 
 
I Dzień  

10.00 Wyjazd uczestników 

11.30 Zakwaterowanie w hotelu 

12.00 Obiad 

13.00 Zajęcia z boccia gry zespołowe 

19.00 Kolacja 

20.00 Integracja 

 

II Dzień  

 

8.00 Śniadanie 

9.00 Zajęcia z boccia gry zespołowe 

13.00 Obiad 

14.00 projekcja filmu lub inne atrakcje 

16.00 Zajęcia z boccia gry zespołowe 

18.00 Kolacja 

19.00 Integracja 

 

III Dzień  

 

8.00 Śniadanie 

9.00 Zajęcia z boccia gry zespołowe 

13.00 Obiad 

14.00 Zajęcia z boccia gry zespołowe 

16.00 Podwieczorek i wyjazd 

 
 
IV.  Terminy składania ofert 

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach ul. Łęczycka 28, 

99- 200 Poddębice w pok. nr 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pcpr@poddebicki.pl 

w terminie do dnia 16.10.2019r. do godz.12.00. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

V. Kryterium wyboru oferty 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena brutto obejmujące 

mailto:pcpr@poddebicki.pl


całe zamówienie podane w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najtańszą ofertę przy zachowaniu 

standardu czystości i usług. Dostępność sali sportowej w budynku obiektu. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji będzie uchylał się od zawarcia 

umowy Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Koordynator projektu 

                                                                                                                                       (-) 
Paulina Gortat-Gapińska  

 


