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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych na 

podstawie art.2 ust. 1 pkt.1 

 

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach 

ul. Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice 

 

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą: 

zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 70 dzieci - z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 9 do 17 lat (rocznik 2005 -2013), które 

uczęszczają do placówek wsparcia dziennego, świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy 

szkołach podstawowych na terenie Gliwic oraz wychowanków Domów Dziecka nr 1, 2 i 3 

w Gliwicach. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu kolonii letnich z programem 

profilaktycznym dla 70 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 9 do 17 lat 

(rocznik 2005 -2013), które uczęszczają do placówek wsparcia dziennego oraz świetlic opiekuńczo-

wychowawczych przy szkołach podstawowych na terenie Gliwic oraz wychowanków Domów 

Dziecka nr 1, 2 i 3 w Gliwicach. 

Organizator wypoczynku jest zobowiązany do zastosowania procedur określonych w wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla 

organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. 

A. Wymagania dotyczące ośrodka wypoczynkowego: 

miejscowość na terenie Polski w odległości drogowej maksymalnie do 300 km od siedziby Centrum 

Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134; 

- liczba miejsc wystarczająca na zabezpieczenie w trakcie trwania realizacji zamówienia 

pobytu 70 dzieci w dwóch lub więcej turnusach; 

- teren ośrodka musi być uporządkowany, oświetlony i ogrodzony; 

- zakwaterowanie uczestników nastąpi maksymalnie na czterech kondygnacjach nadziemnych 

w jednym budynku. Kondygnacja nadziemna rozumiana zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 

- nie dopuszcza się zakwaterowania dzieci w kilku budynkach; 

- pokoje wychowawców powinny się znajdować na tych samych kondygnacjach co pokoje 

dzieci; 

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci 

i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016r. poz.452 z późn. zm.), obiekt, w którym 

będzie zorganizowany wypoczynek musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, 

ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska 

określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

i ochronie środowiska. Organizator wypoczynku jest obowiązany zapewnić uczestnikom 

wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku. Budynek wraz 



 

z przyległym terenem powinien być pozbawiony przedmiotów i urządzeń mogących 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. 

- sala - świetlica ze sprzętem RTV, sprzętem nagłośniającym do organizacji dyskotek, 

przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wyposażona w gry planszowe, książki 

i czasopisma. Sala powinna pomieścić jednorazowo co najmniej jedną grupę kolonijną; 

- możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego korzystania z boiska bez konieczności dojazdu 

oraz ze sprzętu sportowego niezbędnego do uatrakcyjnienia zajęć w ilości dostosowanej do 

liczby uczestników przebywających na poszczególnych turnusach. 

B. Termin, tryb i sposób realizacji zadania 

- w okresie pomiędzy 01.08.2022 r. a 31.08.2022 r. - liczba turnusów: 2 lub więcej; 

- liczba dni trwania turnusu -10 dni (9 noclegów); 

- turnusy kolonii mogą być zorganizowane w tym samym terminie w różnych 

miejscowościach lub ośrodkach. 

C. Warunki zakwaterowania 

 

- pokoje maksymalnie 4 osobowe, przy zachowaniu 4m2 powierzchni noclegowej na jedną 

osobę, przy założeniu ze w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której 

prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku,  

- każdy pokój powinien być wyposażony w łóżka lub tapczany jednoosobowe (wyklucza się 

łóżka piętrowe, polowe i tzw. dostawki) z pościelą i kocem dla każdego dziecka 

(z możliwością wymiany w razie zabrudzenia); 

- łóżka muszą być tak ustawione, aby umożliwiały swobodne przejście; 

- każdy pokój musi być wyposażony w szafę z wieszakami i pólkami w ilości zapewniającej 

rozpakowanie bagażu przez każde dziecko zakwaterowane w pokoju oraz w stół, krzesła; 

- meble powinny być sprawne technicznie; 

- nie dopuszcza się zakwaterowania dzieci w pokojach przejściowych; 

- wszystkie pokoje z dostępem do pełnego węzła sanitarnego wewnątrz budynku i na piętrach, 

na których zakwaterowane będą dzieci, z bieżącą zimną i ciepią wodą bez ograniczeń; 

- łazienki muszą być sprzątane codziennie; 

- liczba urządzeń sanitarnych i warunki sanitarne w łazienkach powinny być zgodne 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1065); 

- możliwość korzystania z ogrzewania pokoi na wniosek uczestników w przypadku, gdy 

temperatura wewnątrz budynku spadnie do 18 stopni C; 

- obiekt powinien dysponować izolatką z dostępem do węzła sanitarnego. 

D. Warunki żywienia 

 

- stołówka powinna być usytuowana na terenie obiektu kolonijnego wyposażona 

w odpowiednią ilość stolików i krzeseł - dopuszcza się lokalizację w osobnym budynku; 

- w ciągu każdego dnia pobytu zapewnione cztery posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, 

kolacja; 

- w dniu przyjazdu dzieci na kolonie zapewniony obiad, a w dniu wyjazdu dzieci z kolonii 

przynajmniej śniadanie; 

- posiłki urozmaicone odpowiadające normom żywienia opracowanym przez Instytut 

Żywności i Żywienia zarówno pod względem ilości jak i jakości oraz wartości odżywczych, 

bogate w witaminy, duża ilość owoców i warzyw; 

- w czasie trwania pobytu zapewniony całodobowy dostęp do pieczywa oraz niskosłodzonego 

napoju lub wody; 



 

- suchy prowiant na drogę powrotną oraz na wszystkie ewentualne całodniowe wycieczki 

zorganizowane w czasie trwania turnusu. 

 

E. Transport uczestników 

 

- Wykonawca zabezpiecza przewóz dzieci wraz z opieką na trasie Gliwice - miejsce docelowe 

oraz miejsce docelowe - Gliwice; 

- Wykonawca zabezpiecza przejazd wszystkich uczestników turnusu w tym samym czasie 

autokarem/autokarami przeznaczonymi tylko do dyspozycji Zamawiającego;  

- liczba autokarów dostosowana do ilości uczestników; 

- transport będzie zorganizowany zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu 

Drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 988); 

- Wykonawca w dniu wyjazdu dzieci na kolonie jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie 

o sprawdzeniu, bezpośrednio przed wyjazdem, przez odpowiednie służby stanu technicznego 

autokarów, którymi przewożone będą dzieci; 

- w razie wykazania przez organy kontroli niesprawności autokarów, Wykonawca jest 

zobowiązany w ciągu 1 h do podstawienia sprawnych pojazdów zastępczych; 

- w czasie upałów Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wodę do picia dla dzieci na czas 

przejazdów na trasie Gliwice - miejsce docelowe oraz miejsce docelowe – Gliwice; 

- postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących 

ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi; 

- zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń 

dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić 

do autokaru. 

F. Program wypoczynku: 

 

1.Profilaktyki uzależnień dla dzieci. 

Program powinien obejmować np. bloki tematyczne dotyczące relacji interpersonalnych, 

kształtowania umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, stresu, agresji i innych 

emocji oraz zagrożeń płynących z kontaktu dzieci i młodzieży ze środkami psychoaktywnymi. 

Realizacja programu podczas kolonii - minimum 10 h zajęć profilaktycznych dla wszystkich dzieci 

w czasie trwania każdego turnusu. 

2. Program kulturalno – sportowo - rekreacyjny. 

Organizacja co najmniej jednej wycieczki pieszej lub autokarowej gdzie plan wycieczki będzie 

uwzględniał możliwości turystyczne i kulturowe regionu np.: szlaki edukacyjne, zwiedzanie 

okolicznych pomników, miejsc pamięci, oraz innych charakterystycznych dla okolicy atrakcji 

turystycznych z zapewnieniem przez Organizatora opłacenia wszystkich biletów wstępu 

do zwiedzanych obiektów. 

G. Kadra: 

- kierownik i wychowawcy posiadający uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.); 

- osoba realizująca program profilaktyczny,* 

- animator zajęć sportowych posiadający legitymację instruktora różnych dyscyplin rekreacji 

ruchowej lub sportu. * 

*) kadra wymieniona w oznaczonych podpunktach  nie może jednocześnie pełnić funkcji kierownika 

lub wychowawcy. 

Osoby zatrudnione przez Wykonawcę muszą posiadać minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy 

dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej z dziećmi. Ponadto wychowawcy powinni posiadać 

udokumentowane doświadczenie w pracy jako wychowawca na co najmniej 3 turnusach wypoczynku 

(kolonii, obozu, zimowiska). Kierownik powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy 

jako kierownik kolonii na co najmniej 3 turnusach wypoczynku (kolonii, obozu, zimowiska). 



 

Osoby zatrudnione przez Wykonawcę muszą zostać sprawdzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw 

na Tle Seksualnym (RSPTS), zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 152). Wydruk 

z rejestru należy dołączyć do dokumentacji kadry. 

Wychowawcy oraz kierownik kolonii powinni być obecni na terenie ośrodka przez cały okres pobytu 

dzieci na kolonii (za wyjątkiem ewentualnych wycieczek 

H Opieka medyczna 

- lekarz pierwszego kontaktu z gotowością na przybycie do ośrodka na wezwanie przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę 24 godziny na dobę; 

- pielęgniarka obecna w ośrodku 24 godziny na dobę; 

- apteczka pierwszej pomocy z podstawowym wyposażeniem; 

- Wykonawca zapewnia na własny koszt zakup lekarstw dla dzieci na podstawie recept 

wystawionych przez lekarza w trakcie trwania kolonii (nie dotyczy chorób przewlekłych). 

I. Ubezpieczenie uczestników 

Oferent zapewni ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków NW i kosztów 

leczenia na cały okres trwania wypoczynku tj. od dnia wyjazdu dzieci na kolonie do dnia powrotu 

dzieci z kolonii (ubezpieczenie winno obowiązywać od momentu wyjazdu dzieci na kolonie, aż do 

powrotu na miejsce zbiórki w Gliwicach po zakończeniu kolonii). Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu na 2 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, potwierdzenie zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 

Organizator wypoczynku zobowiązuje się nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem I turnusu kolonii 

dostarczyć do zamawiającego zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

(Dz. U z 2016 poz. 452 z późn.zm.). W razie niedostarczenia przedmiotowego zaświadczenia umowa 

może zostać rozwiązana z winy Wykonawcy i Wykonawca zostanie obciążony karami wymienionymi 

w umowie. 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem każdego turnusu listę uczestników 

zawierającą dane niezbędne do ich ubezpieczenia. 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy na 7 dni przed datą rozpoczęcia każdego turnusu karty 

kwalifikacyjne dzieci (zgodne z drukiem przekazanym przez Wykonawcę) celem zakwalifikowania 

dzieci do udziału w kolonii. Zakwalifikowanie dzieci do udziału w kolonii równoznaczne jest 

z obowiązkiem realizacji przez Wykonawcę dodatkowych zadań wynikających z informacji 

zawartych w karcie (w szczególności dotyczące stanu zdrowia i przyjmowanych leków). 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wykonawca może odmówić zakwalifikowania dziecka, 

w sytuacji, gdy nie będzie mógł zapewnić bezpiecznych warunków pobytu lub wyżywienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników kolonii maksymalnie o +/- 15 

osób, po uzgodnieniach z Wykonawcą. 

Wymagane załączniki do oferty: 

1) Projekt umowy o organizację wypoczynku; 

2) Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 

Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta wraz z propozycją cenową (wzór w załączeniu) powinna być przesłana w terminie do 

dnia 15 czerwca  2022 r. na adres e – mail: cpz@cpz.gliwice.eu lub za pośrednictwem: 

operatora pocztowego, poczty  elektronicznej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, 44-103 

Gliwice wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia 

z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy 

przed datą złożenia oferty. Propozycja cenowa powinna zawierać zarówno cenę pobytu jednego 

dziecka na kolonii, jak również całkowity koszt kolonii w rozbiciu na cenę netto, wartość VAT 

mailto:cpz@cpz.gliwice.eu


 

oraz cenę brutto, z zastrzeżeniem że ostateczna należność będzie wynikała z faktycznej liczby 

osób biorących udział w kolonii. 

2. Ofertę dostarczaną do siedziby Zamawiającego należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem 

nazwy zadania. W przypadku  wysłania oferty pocztą elektroniczną, ofertę należy zaszyfrować 

i w osobnym e-mailu wysłać hasło do oferty. 

3. Do wyboru oferty zostanie powołana komisja, która sporządzi protokół z wyboru. 

4. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Do oferty należy załączyć szczegółowy opis obiektu, w którym zostanie zorganizowany 

wypoczynek dla dzieci wraz ze zdjęciami, umożliwiający ocenę jego zgodności z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający wymaga załączenia do dokumentów niezbędnych do podpisania umowy aktualnej 

na rok 2022 opinii właściwej miejscowo Państwowej Komendy Straży Pożarnej o dopuszczeniu 

obiektu do zorganizowania w nim wypoczynku dla dzieci lub protokół okresowej kontroli 

budynku miejscowej Straży Pożarnej. 

7. Wykonawca załączy do złożonej oferty oświadczenia o spełnieniu poniższych wymagań: 

 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

działalności jest krótszy, co najmniej dwukrotnie był organizatorem wypoczynku 

(kolonii/obozu/zimowiska) dla dzieci i młodzieży, podczas którego realizowany był program 

profilaktyczny, każdy wypoczynek złożony był z co najmniej 2 turnusów, każdy z turnusów 

trwał co najmniej 7 dni. W każdym turnusie uczestniczyło co najmniej 30 dzieci. 

W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek posiadania wiedzy i doświadczenia 

będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów; 

 wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych - ustawa z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2211). 

 uprawnienia MEN, które posiada kierownik - zgodnie art 92p ust. 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1915 z późn.zm.), legitymujący się 

zaświadczeniem o ukończonym szkoleniu w zakresie profilaktyki uzależnień; 

 uprawnienia MEN wychowawców- zgodnie art 92p ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1915 z późn.zm.). Każdy wychowawca musi 

posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy jako wychowawca na co najmniej 3-ch 

turnusach wypoczynku, poprzez wskazanie dat, miejsca i organizatora wypoczynku; 

 zapewnienie zatrudnienia osoby realizującej program profilaktyki uzależnień (pedagog lub 

socjoterapeuta lub psycholog) legitymującej się dyplomem wyższej uczelni 

i zaświadczeniem o ukończonym szkoleniu w zakresie profilaktyki uzależnień, a także 

posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. 

 zapewnienie zatrudnienia pielęgniarki z uprawnieniami zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2022 r.poz.551 z późn.zm.). 

8. Przez szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień Zamawiający uzna ukończenie przynajmniej 

jednego z niżej wskazanych szkoleń z zakresu: 

 profilaktyki uzależnień od alkoholu, 

 profilaktyki uzależnień od narkotyków, 

 profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, 

 profilaktyki uzależnień od środków zawierających substancje psychoaktywne. 

W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają 

sumowaniu. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest oświadczyć 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 



 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryteria: 

- cena za pobyt jednego dziecka - max 50pkt, 

- atrakcyjność lokalizacji obiektu (położenie względem parków narodowych i tras 

turystycznych oraz kąpieliska/basenu) - max 15 pkt, 

- warunki bytowe w obiekcie - max 15pkt, 

- program rozrywkowo-rekreacyjno-sportowy- max 5pkt, 

- program profilaktyczny – max 15pkt, 

Maksymalna liczba punktów-100. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin proponowanego obiektu przed wyborem 

oferty. 

Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. W wypadku otrzymania 

równej liczby punktów przez dwóch lub więcej kontrahentów o wyborze oferty zdecyduje najniższa 

cena za pobyt 1 dziecka. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach oraz zostanie 

przekazane Zleceniobiorcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ośrodka kolonijnego przed przyjazdem dzieci oraz 

w trakcie realizacji zadania - w czasie trwania każdego turnusu. 

Klauzula informacyjna RODO opublikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum 

Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach: https://cpz.bip.gliwice.eu/informacja-o-

ochronie-danych-osobowych.  

Pożądany termin realizacji zamówienia: od 01.08.2022 r do 31.08.2022 r. 

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania 

z przedstawionej propozycji. 

Załącznik: Wzór umowy na organizację wypoczynku z programem profilaktycznym. 

 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego: 

1. Barbara Chamiga  – Zastępca Dyrektora  Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 

w Gliwicach, tel. +48 32 335 41 37, e -mail: chamiga_b@cpz.gliwice.eu 

2. Joanna Małogowska – tel. 32 335 41 34, e-mail: malogowska_j@cpz.gliwice.eu 

 

 

       Z poważaniem 

         

       Julian Jasiński 

       Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej 

       i Wspierania Rodziny w Gliwicach 
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