
 

 

 

ZRPZ.2421.06.2022.MS 

 
Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację dziesięciodniowej kolonii letniej turystyczno-

krajoznawczej z elementami profilaktyczno-socjoterapeutycznymi (dziewięć noclegów)  

w terminie między 11.08.2022 r. a 28.08.2022 r. dla 45 uczestników z podziałem na trzy 

grupy wiekowe: grupa I – 15 dzieci w wieku 7-10, grupa II - 15 dzieci  w wieku 11-14,  

III grupa 15 dzieci w wieku 14-18 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452). 

 Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Regionalna Akademia Dzieci  

i Młodzieży”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet VII – Włączenie 

społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym. 

 

1. Istotne warunki zamówienia:  

a) Organizacja dziesięciodniowej kolonii turystyczno-krajoznawczej z elementami 

profilaktyczno-socjoterapeutycznymi dla 45 uczestników z podziałem  

na trzy grupy wiekowe: grupa I – 15 dzieci w wieku 7-10, grupa II - 15 dzieci   

w wieku 11-14, III grupa - 15 dzieci w wieku 15-18. Liczba dzieci  

w poszczególnych grupach może ulec zmianie.  

b) Uczestnikami kolonii będą beneficjenci projektu „Regionalna Akademia Dzieci  

i Młodzieży”  z terenu Powiatu Szczecineckiego zrekrutowani przez Powiatowych 

Doradców  ds. RADiM. 

c) Dokumentacja niezbędna do rekrutacji uczestników, zostanie przekazana 

Wykonawcy przez  Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

 



 

 

d) Kolonia obejmuje zorganizowanie wypoczynku letniego dla 45 uczestników         

w jednym 10 dniowym turnusie (9 noclegów). Zamawiający przekaże ostateczną 

listę uczestników kolonii w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. Po tym 

terminie Zamawiający będzie informował Wykonawcę o ewentualnych zmianach 

w liście uczestników.  

e) W celu rozliczenia kosztów za kolonię przyjmuje się liczbę uczestników, o której 

mowa w pkt. 1a. 

f) W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie kolonii z przyczyn nieleżących  

po stronie Wykonawcy, Zamawiający pokryje całkowity koszt organizacji kolonii  

w przeliczeniu na wszystkich zgłoszonych uczestników.  

g) Termin: między 11.08.2022 r. a 28.08.2022 r. 

h) Lokalizacja: Zakwaterowanie w miejscowości nadmorskiej położonej 

bezpośrednio nad morzem w województwie zachodniopomorskim lub 

pomorskim.  

i) Zapewnienie transportu przez Wykonawcę ze Szczecinka do miejsca kolonii oraz  

w drodze powrotnej do Szczecinka. Szczegóły dojazdu Wykonawca  musi  

uzgodnić  z Zamawiającym.    

j) Zapewnienie bezpłatnej opieki medycznej, lekarsko-pielęgniarskiej podczas 

kolonii, zapewnienie podstawowych leków i materiałów opatrunkowych przez 

Wykonawcę. 

k) Zapewnienie bezpłatnego dostępu uczestników kolonii do obiektów sportowych  

i kąpielisk oraz obiektów uwzględnionych w programie oraz wszystkich innych 

punktów programu, uczestnicy nie mogą ponosić żadnych kosztów. 

l) Organizacja kolonii, zapewnienie kierownika kolonii oraz kadry pedagogicznej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 

r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452), przy czym dla 

każdej z grup obligatoryjne co najmniej jeden opiekun. Kierownik i kadra 

powinni posiadać kwalifikacje i umiejętności potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami.   

m) Zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystanie wyłącznie z wyznaczonych 

obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.                

„O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych „                        



 

 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 z późn. zm) w obecności ratownika wodnego                      

i wychowawcy wypoczynku. 

n) Program wyjazdu powinien obejmować program turystyczno-krajoznawczy 

dostosowany do wieku i potrzeb uczestników. 

o) Program wyjazdu powinien obejmować warsztaty profilaktyczne                               

oraz socjoterapeutyczne dostosowane do wieku. 

 

2. Transport:  

a) Wykonawca dowiezie dzieci autokarem wyposażonym w klimatyzację  

na miejsce kolonii i z powrotem do Szczecinka, pod opieką pedagogiczną 

wychowawców. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego 

przeznaczonym lub przystosowanym. Na miejsce zbiórki autokar zostanie 

podstawiony nie później niż 1 godzinę przed ustaloną godziną wyjazdu. 

Podstawiony autokar będzie obsługiwany przez wykwalifikowanych kierowców. 

Transport może odbyć się tylko autokarem sprawnym, spełniającym warunki 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia.  

b) Godziny wyjazdu ze Szczecinka (do południa) i przyjazdu  do Szczecinka                     

(po południu) oraz miejsce wyjazdu  i przyjazdu musi zostać uzgodnione                         

z Zamawiającym.  

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Policji w celu sprawdzenia 

stanu technicznego autokaru.  

 

3. Zapewnienie uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia:  

a) Zakwaterowanie w obiekcie o standardzie min. 3-gwiazdkowym dostosowanym  

do pobytu dzieci i dorosłych, spełniającym wymogi dotyczące bezpieczeństwa  

i higienicznych warunków wypoczynku oraz ochrony przeciwpożarowej. 

b) Pokoje wyposażone w łazienkę z dostępem do pełnego węzła higieniczno-

sanitarnego.  

c) Pokoje dwu, trzy, max. czteroosobowe, osobne dla chłopców i dziewczynek. 

d) Stołówka powinna znajdować się w obiekcie.  



 

 

e)  W obiekcie powinno znajdować się np. boisko, plac zabaw, wyposażenie 

sportowe typu piłki, piłkarzyki, gry planszowe, sala zabaw/świetlica, sala 

sportowa. 

f) Zapewnianie obiadu i kolacji w dniu przyjazdu, ponadto czterech posiłków 

dziennie w pozostałe dni pobytu, w dniu wyjazdu zapewnienie śniadania oraz 

obiadu lub  prowiantu na drogę zależnie od godziny wyjazdu.   

g) Zapewnienie 4 posiłków dziennie oraz nielimitowanego dostępu do napojów 

ciepłych lub zimnych, w zależności od warunków pogodowych, przez cały dzień. 

Posiłki urozmaicone, odpowiadające normom żywienia opracowanym przez 

Instytut Żywności i Żywienia zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz 

wartości odżywczych, bogate w witaminy, owoce i warzywa. 

h) Obiady obligatoryjnie dwudaniowe, ciepłe. 

i) Zapewnienie  prowiantu i napojów podczas wycieczek. 

 

4. Szczegółowe warunki dotyczące warsztatów profilaktycznych: 

a) Przeprowadzenie 3 godzin (gdzie 1 godz. szkoleniowa trwa 45 min)  warsztatów                

o charakterze profilaktyki uniwersalnej prowadzonej w kierunku eliminacji 

uzależnień takich jak: palenie tytoniu, używanie środków psychoaktywnych 

(alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy), zachowań agresywnych, uzależnień i 

możliwych konsekwencji z niewłaściwego korzystania z komputera, telefonu, 

Internetu.  Godziny szkoleniowe powinny być rozłożone na co najmniej  dwa 

spotkania,  odbywające się w różnych dniach. 

b)  Program powinien być dostosowany do wieku dzieci  w grupie I, II, III                            

i przeprowadzony osobno dla każdej z grup. 

 

5. Szczegółowe warunki dotyczące warsztatów socjoterapeutycznych : 

a) Przeprowadzenie  3 godzin (gdzie 1 godz. szkoleniowa trwa 45 min)  warsztatów 

socjoterapeutycznych, przy czym godziny szkoleniowe powinny być rozłożone na 

co najmniej  dwa spotkania,  odbywające się w różnych dniach. 

b) Program powinien być dostosowany do wieku dzieci  w grupie I, II, III                           

i przeprowadzony osobno dla każdej z grup.  

 

 



 

 

 

 

 

Kwalifikacje trenerów: 

 posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub socjologiczne . 

 posiadają min. 2 letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, psychologicznej lub 

socjologicznej. 

 posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia warsztatów. 

 

Każdorazowo Wykonawca musi zapewnić: 

 salę do przeprowadzenia warsztatów wyposażoną w rzutnik. 

 zapewnienie materiałów szkoleniowych. 

 

6. Program kolonii należy dostarczyć wraz z ofertą i musi on zawierać: 

a)   Miejscowość  oraz nazwę ośrodka pobytu z adresem.  

b) Program powinien zawierać harmonogram zajęć na czas pogody i niepogody  oraz 

uwzględniać warsztaty profilaktyczne i socjoterapeutyczne,  

c) Program powinien obejmować 10 dni. 

d) W programie należy obligatoryjnie uwzględnić następujące elementy:                    

wycieczki turystyczno-krajoznawcze (co najmniej 4), zajęcia i rozgrywki 

sportowe, gry terenowe, zajęcia plastyczne, organizacja dyskotek i ognisk,  

wyjścia  na plażę, co najmniej jedno wyjście na basen lub do parku wodnego, 

warsztaty profilaktyczne, warsztaty socjoterapeutyczne, wyjście do muzeum, 

wyjście do parku linowego, co najmniej dwa wyjścia  w celu spożycia deseru poza 

miejscem zakwaterowania (np. lody, gofry) 

e) Codziennie powinny odbyć się spotkania mające na celu omówienie problemów, 

podsumowanie dnia.  

7. Realizując przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania 

wszelkich obostrzeń obowiązujących w Polsce z powodu zagrożenia 

epidemiologicznego związanego z COVID-19, w tym także szczegółowych 

wytycznych sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

8. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW podczas wyjazdu wszystkim uczestnikom 

na kwotę co najmniej 50.000 tyś., w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków  



 

 

i kosztów leczenia, obejmującego czas od momentu wyjazdu uczestników z miejsca 

zbiórki do momentu powrotu. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez 

uczestników kolonii. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji: 

 Lista obecności uczestników kolonii, 

 Lista obecności uczestników warsztatów, 

 Pokwitowania odbioru posiłków/poczęstunków, 

 Sprawozdania z realizacji programu.   

11. Wszelkie wytworzone w ramach zadania dokumenty winny być opatrzone 

logotypami, zgodnie z aktualnymi zasadami promocji i oznakowania projektów: 

http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-

oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 

12. Wykonawca w ramach zamówienia będzie zobowiązany do wykonania co najmniej     

40 zdjęć dokumentujących zajęcia, standard pokojów, posiłki itp.  i przekazania ich                        

w formie elektronicznej do zamawiającego.  

13. Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien: 

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie a w szczególności powinien: 

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

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - należycie zrealizował  

co najmniej trzy usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. organizacja 

wycieczek z udziałem dzieci lub dorosłych, kolonii.  

 

Cena jednostkowa brutto, powinna obejmować całkowity koszt organizacji kolonii, w tym 

także koszty wszystkich atrakcji turystycznych przewidzianych w szczegółowym 

programie kolonii, wyżywienie, koszty transportu, w przeliczeniu na jednego uczestnika. 

 

http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r

