
Powiat Szczecinecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku  

zaprasza do składania ofert na: 

Organizację jednodniowego spotkania/warsztatów integracyjnych dla 70 uczestników 

(osoby dorosłe i dzieci) projektu pn. „Pomoc osobom uciekającym przed wojną 

w Ukrainie na terenie Powiatu Szczecineckiego.”    

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatowego spotkania 

integracyjnego dla Beneficjentów ww. Projektu. Celem warsztatów jest wsparcie 

oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski 

od 24 lutego br. (w tym dzieci), poprzez uczestnictwo m.in. w warsztatach tematycznych, 

zabawach integracyjnych, budujących relacje rodzic-dziecko, wzmacniających poczucie 

własnej wartości i zapoznawczych z kulturą i obyczajami polskimi. 

 

Warsztaty powinny zostać przeprowadzone przez osobę/osoby posiadającą kwalifikacje 

dotyczące przedmiotu zamówienia i/lub osobę posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu 

tożsamych rodzajowo warsztatów. 

Wraz z ofertą cenową Wykonawca przedstawi zamawiającemu propozycję programu 

warsztatów uwzględniającą wymagane przez Zmawiającego tematy. 

Zajęcia powinny zostać przeprowadzone w sposób warsztatowy, angażujący wszystkich 

uczestników, metodami aktywizującymi. Uczestnicy warsztatu powinni mieć możliwość 

wypróbowania, przetestowania zdobytej wiedzy. 

 

Czas trwania warsztatów: 7 godzin zegarowych  

(rozpoczęcie ok. godz. 9.30 – zakończenie ok. godz. 16.30) 

 

Termin składania ofert: 14 czerwca 2022r. godz. 8.00 (decyduje data wpływu do siedziby 

PCPR w Szczecinku przy ul. Wiatracznej 1,  lub data wpływu drogą elektroniczną na adres 

pcprszczecinek@wp.pl –– format pdf.)  

Oferta powinna być oznaczona na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail: „Warsztaty 

integracyjne Uchodźcy.” 

Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wybór oferty nastąpi do dnia 15 czerwca 2022r. do godziny 15.00.  

 

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie BIP PCPR w Szczecinku 

niezwłocznie po wyborze oferty. 

 

Oferty na Spotkanie/warsztaty integracyjne powinny obejmować: 

1. Jeśli odbywają się poza miejscem zamieszkania Beneficjentów - przejazd każdego 

z nich do miejsca docelowego i z powrotem z dwóch miejsc zbiórki tj. Szczecinek 

i Borne Sulinowo (koszt dowozu jest kosztem Wykonawcy).  

2. Obiad (ilość: 70) 

3. Przerwa kawowa ze słodką przekąską (ilość: 70 porcji) 

4. Warsztaty tematyczne, np. kulinarne, rękodzieła, kulturoznawcze, itp. (minimum 

3 rodzaje) 

5. Ognisko i zabawy integracyjne. 
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Termin realizacji: wybrany dzień pomiędzy 20 a 25 czerwca 2022r. 

Oferta powinna zawierać cenę brutto łącznie za wszystkich uczestników warsztatów 

wraz z ich dowozem i wszystkimi składnikami spotkania/warsztatów integracyjnych. 

 

 
 


