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Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu 
AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - projekt systemowy PCPR G łogów 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
Numer ogłoszenia: 120478 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 09.04.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie , ul. Słowiańska 13, 67-
200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 834 10 03, faks 76 834 10 03. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.glogow.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego 
dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - 
projekt systemowy PCPR Głogów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia 
obejmuje zorganizowanie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu AKTYWNI 
ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - projekt systemowy PCPR Głogów, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Projekt realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, 
Poddziałanie 7. 1. 2 Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), 
dla osób ze schorzeniami: narządu ruchu, narządu wzroku, narządu słuchu, chorobą psychiczną, 
epilepsją, chorobami neurologicznymi, chorobami reumatycznymi, chorobami układu moczowo 
płciowego, chorobami układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu 
wydzielania wewnętrznego, dla kobiet po mastektomii, chorobami onkologicznymi, chorobami 
wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, cukrzyca, alergia, przewlekłymi chorobami wątroby. 
2) Zamawiający wymaga aby ośrodek, w którym zorganizowany zostanie turnus rehabilitacyjny 
znajdował się w miejscowości położonej nad morzem w województwie zachodniopomorskim. 
Odległość ośrodka od morza maksymalnie 200 m. 3) Turnus winien rozpocząć się nie wcześniej niż: 03. 
07. 2014 r., a zakończyć nie później niż 20. 07. 2014 r. 4) Informacje szczegółowe: Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić dla uczestników turnusu: - Dojazd: Transport autokarowy uczestników z 
Głogowa do miejscowości w której położony jest ośrodek oraz przywóz uczestników z ośrodka do 
Głogowa po zakończeniu turnusu. Zamawiający wymaga by transport odbywał się w pojazdach 
wyposażonych w klimatyzację, wc oraz system nagłośnienia. Wykonawca zapewnia suchy prowiant na 
drogę powrotną. - Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla 18 osób niepełnosprawnych plus 1 osoba z 
kadry merytorycznej - opiekun. Ostateczna ilość osób może ulec zmianie nie więcej niż o +/- 15 %. - 
Zakwaterowanie wszystkich uczestników turnusu w jednym budynku, w pokojach 2 osobowych z 
balkonem, z pełnym węzłem sanitarnym (łazienka i toaleta), dostępem do Internetu , wraz z 
minimalnym wyposażeniem, takim jak: czajnik bezprzewodowy, szklanki / inne naczynia) - 14 
noclegów / osobę, - Pełne wyżywienie (śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, obiad, podwieczorek, 
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kolacja) w klimatyzowanej stołówce położonej na terenie ośrodka. - Bezpłatną całodobową opiekę 
medyczną (stała opieka lekarska i pielęgniarska). - Opłacenie przez Wykonawcę taksy klimatycznej za 
wszystkich uczestników turnusu. - Ubezpieczenie uczestników turnusu w ramach NNW w czasie od 
wyjazdu z Głogowa do powrotu do Głogowa. - Zabiegi rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników 
turnusu (pakiet 30 zabiegów rehabilitacyjnych wg zaleceń lekarza ośrodka na uczestnika pobytu, 
ustalone na podstawie informacji o stanie zdrowia wraz z dokumentacją medyczną). - Zapewnienie 
bezpłatnie bazy wypoczynkowo rekreacyjnej, w tym: sprzętu plażowego, infrastruktury sportowej 
(boiska, stół do tenisa, sali z wyposażeniem do fitnesu) wraz z bezpłatną wypożyczalnią sprzętu 
sportowego (min. piłki, rowery, kijki do Nordic Walking) znajdującej się na terenie ośrodka. - 
Zapewnienie bezpłatnie uczestnikom pobytu obsługi kulturalno - oświatowej, zajęć o charakterze 
integracyjnym np. wycieczki (co najmniej dwie), ogniska, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki, z 
poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy). - Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania miejsc, 
z których korzystać będą uczestnicy turnusu (pokoje, sala zajęciowa itp.) poprzez umieszczenie 
plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską 
(dostarczonych przez Zamawiającego). 5) Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia 
określa projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 
zamówienia z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w 
niniejszej SIWZ. 7) Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy pzp Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy/ com. 8) 
Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia: 
Zamawiający w związku z art. 36 a ust. Pzp nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
prace , które wykonuje przy pomocy podwykonawcy. 9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert wariantowych. 10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4, 63.51.40.00-5. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 14. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM  
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu. 
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 
udziału w postępowaniu. 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 
udziału w postępowaniu. 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 
udziału w postępowaniu. 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 
udziału w postępowaniu. 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 
udziału w postępowaniu. 
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY  
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1) Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie 
do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, c) dokumenty 
wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ. 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust.1 ustawy Pzp określa następujące okoliczności, które 
mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian treści zawartej umowy w stosunku do treści 
złożonej oferty, w szczególności: - możliwość zmiany ilości beneficjentów projektu 
(zwiększenie/zmniejszenie) o +/- 1 osobę w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego, których nie 
mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. - możliwość zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, w sytuacji zmniejszenia/zwiększenia ilości osób, które będą brały udział w konkretnym 
kursie. - zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. - 
wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności, - wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego. Zmiany postanowień 
treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się 
będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:www.pcpr.glogow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Głogowie ul. Słowiańska 13; sekretariat,. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie ul. Słowiańska 
13; sekretariat,. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej:  Projekt AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO, realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, 
Poddziałanie 7. 1. 2 Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 
społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić 
dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: nie 
 
 


