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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 89337-2012 z dnia 2012-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 
1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zorganizowanie                                    
i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formach wyjazdowych (kolonii letnich) CPV: 
552-43-000-5, dla 200 dzieci i młodzieŜy z między innymi z rodzin dotkniętych... 
Termin składania ofert: 2012-05-07  

 

Gdańsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letnich dla 200 dzieci i młodzieŜy                         
w wieku od 7 do 16 lat. 

Numer ogłoszenia: 119105 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 89337 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 
Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, faks 058 5207001. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie 
kolonii letnich dla 200 dzieci i młodzieŜy w wieku od 7 do 16 lat. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w przetargu 
nieograniczonym jest zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formach 
wyjazdowych (kolonii letnich) CPV: 552-43-000-5, dla 200 dzieci i młodzieŜy z między 
innymi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w wieku od 7 do 16 lat, 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, z jednoczesną realizacją 
opracowanego przez Wykonawcę programu profilaktyczno - wychowawczego 
przeznaczonego dla uczestników tego wypoczynku w ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.. Lokalizacja kolonii: 
Pojezierze Pomorskie bądź Mazurskie lub inna miejscowość połoŜona nad jeziorem w kraju, 
w pobliŜu dostępnego zbiornika wodnego z wyznaczonym czynnym, legalnym kąpieliskiem 
(w odległości nie większej niŜ 5 km od plaŜy). Czas trwania turnusu: 11 dni (10 noclegów i 
11 pełnych dni Ŝywieniowych) w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Kolonia 
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musi być podzielona na co najmniej dwa turnusy. Wymagania: przygotowanie i realizacja 
atrakcyjnego programu pobytu o charakterze sportowym (sporty wodne, turnieje i zawody 
sportowe, wycieczki piesze, imprezy zespołowe) oraz realizacja przygotowanego przez 
Wykonawcę programu profilaktyczno - wychowawczego, przeznaczonego dla dzieci z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym. 2. Podczas organizowania i przeprowadzania 
wypoczynku określonego w punkcie 1, Wykonawca zobowiązany jest zachować wszystkie 
przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie 
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej,          
a takŜe zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67, zm.: Dz. 
U. z 1997 r. Nr 18, poz. 102). W szczególności Zamawiający Ŝąda spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 1) miejscowość musi być połoŜona poza obszarem 
zagroŜenia ekologicznego w rejonie atrakcyjnym turystycznie i krajoznawczo, w odległości 
nie mniejszej niŜ 50 km od obwodnicy trójmiasta mierząc w linii prostej do najbliŜszego 
miejsca oraz miast powyŜej 50 tysięcy mieszkańców. Kolonia nie moŜe być zlokalizowana                     
w tej samej miejscowości, w której była zlokalizowana na zlecenie zamawiającego w 2011 
roku; 2) obiekt (placówka wypoczynku) musi być połoŜony w odległości większej niŜ 500 m 
od trasy szybkiego ruchu oraz głównych dróg z zastrzeŜeniem odległości od obwodnicy 
trójmiasta; 3) stan sanitarny obiektu (placówki wypoczynku) musi być zgodny z wymogami 
właściwej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej; 4) stan zabezpieczenia przeciwpoŜarowego 
musi być zgodny z wymogami przeciwpoŜarowymi i potwierdzony przez słuŜby StraŜy 
PoŜarnej; 5) Wykonawca zapewni transport dzieci w obie strony, a w przypadku nie 
odebrania dziecka przez opiekunów, dowiezienie dziecka do miejsca jego zamieszkania;                       
6) Wykonawca zapewni wyŜywienie - 4 posiłki dziennie, a takŜe dodatkowe napoje w ciągu 
dnia oraz prowiant dla dzieci na drogę powrotną; 7) Wykonawca zapewni zakwaterowanie                    
w domkach bądź budynkach murowanych (z wykluczeniem namiotów), spełniających 
obowiązujące normy sanitarne i przeciwpoŜarowe, w pokojach nie większych niŜ 8 osobowe; 
8) Wykonawca zapewni opiekę medyczną dla uczestników wypoczynku, zgodnie                             
z obowiązującymi przepisami; 9) Wykonawca zapewni opiekę ratownika z odpowiednimi 
kwalifikacjami i uprawnieniami dla dzieci przebywających nad wodą bądź korzystających                      
z kąpieli oraz kąpielisk, na czas trwania wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
10) Wykonawca zapewni kierownika obiektu (placówki wypoczynku) oraz opiekę 
wychowawczą od momentu przyjęcia dziecka od rodzica bądź opiekuna do czasu oddania go 
w ręce rodzica lub opiekuna, w szczególności z zachowaniem warunków organizacji 
wypoczynku oraz wymogów wobec kwalifikacji i liczby kadry pedagogicznej, określonych            
w obowiązujących przepisach (15 osób na jednego wychowawcę); 11) Wykonawca 
ubezpieczy uczestników wypoczynku od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas 
przejazdu w obie strony oraz pobytu; 12) Wykonawca zapewni program wypoczynku 
kulturalno - wychowawczego i sportowo - rekreacyjnego, a zwłaszcza udostępnienie boiska 
ze sprzętem sportowym oraz świetlicy ze sprzętem nagłaśniającym i RTV, a takŜe sprzęt 
wodny dla dzieci przebywających nad wodą; 13) Wykonawca: a) zapewni realizację oraz 
zaplecze do realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego dla dzieci z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym, opracowanego przez Wykonawcę, przez przynajmniej 
jedną osobę posiadającą dyplom ukończenia studiów pedagogicznych lub psychologicznych 
oraz zaświadczenie potwierdzające dodatkowe kwalifikacje z zakresu problemów uzaleŜnień 
(np. studium socjoterapii lub kurs kwalifikacyjny socjoterapii, studium/kurs pomocy 
psychologicznej, studium terapii, szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć w ramach 
programów: Elementarz, Spójrz inaczej, Podyplomowe Studium Przeciwdziałania Patologii 
Społecznej AM, szkolenia i kursy z zakresu wiedzy o problemach związanych                                      
z uzaleŜnieniami, agresją oraz przemocą, kurs dla realizatorów Szkoły dla rodziców                               
i wychowawców, Studium Pomocy Rodzinie lub odbycie innych szkoleń z zakresu podstaw, 
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dotyczących realizacji przez samorządy gminne zadań wynikających z ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. 
U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) oraz b) przedstawi sprawozdanie merytoryczne                               
z realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego oraz przedłoŜy ankiety ewaluacyjne 
wypełnione przez dzieci i młodzieŜ w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia zakończenia 
kolonii; 14) Wykonawca zapewni przynajmniej jedną wyjazdową wycieczkę turystyczno - 
krajoznawczą. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-0. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Firma NIEDŹWIEDŹ Jan Niedźwiedź, ul. -, 77-143 Kłączno-Osowo 2, kraj/woj. 
pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112149,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                                
Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 128000,00 
• Oferta z najniŜszą ceną: 106590,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 128000,00 
• Waluta: PLN. 

 


