Sejny, dnia 20.09.2013r.

Zapytanie ofertowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w ramach realizacji projektu systemowego „Nowe
jutro - program integracji zawodowej i społecznej” poszukuje wykonawcy do zorganizowania usługi
polegającej na: zorganizowaniu 2-dniowego pobytu w ośrodku, uczestnikom zajęć
socjoterapeutycznej grupy wsparcia i rozwoju osobistego.
1.
Dane szczegółowe:
1)
Liczba osób: 12 uczestników w tym 2 opiekunów. Liczba osób może się zmienić. Będzie nie
mniejsza niż 8 osób, w większości w wieku 16-30 lat.
2)
Koszt pobytu będzie wyliczony na podstawie faktycznej liczby uczestników. Opiekunowie powinni
mieć zapewniony pobyt bezpłatnie.
3)
Termin realizacji usługi: 28-29.09.2013r..
4)
Odległość nie dalej niż 50 km od miasta Sejny, wyłącznie na terenie Polski.
5)
Organizator powinien zapewnić:
- pobyt w komfortowych warunkach (ciepłe pomieszczenia, ciepła woda, pokoje z łazienkami);
- 1 lub 2 pokoje dla kobiet dla kobiet (do 4 os), 1 lub 2 pokoje dla mężczyzn (do 6 os), oddzielny pokój
dla opiekunów (2 os);
- obiad (składający się z zupy, dania mięsnego z surówką i ziemniakami/ kaszą, kompotu i deseru);
- dostęp do zaplecza kuchennego (grupa sama przygotowuje śniadanie i kolację);
- salę, np. kominkową, w której będą toczyły się zajęcia grupy, z dostępem światła dziennego i
miejscami do siedzenia (może być podłoga, jeśli nawierzchnia jest wykładziną lub dywanem);
- zapewnienie drewna na 3-godzinne ognisko.
6) Ośrodek powinien by położony nie dalej niż 500 m od lasu.
2.

Kryterium wyboru 100% cena na 1 osobę.

3. Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sejnach, na adres: ul. Piłsudskiego 34, lub na e-maila: biuro@pcpr.sejny.pl w terminie do 24.09.2013 r.
do godz. 13:00.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie możliwość negocjacji, w przypadku gdy
cena zawarta w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie projektu na usługi
stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.
Z poważaniem
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