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„Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Grajewo, 2009-08-06

PCPR.POKL. 822.V/24/09

Dotyczy: zapytania ofertowego na zorganizowanie trzech imprez integracyjnych w czasie
trwania szkoleń ”Prawo na co dzień” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie
w ramach projektu „Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zaprasza do złożenia oferty na
zorganizowanie imprez integracyjnych:

Ilość biorących udział osób:
Imprezy dla 3 grup po 24, 24 i 27 osób w wieku 18-25 lat, łącznie 75 osób.

Przykładowe atrakcje:
- paintball
- rodeo
- gladiatorzy
- zajęcia strzeleckie
- zajęcia team – buldingowe

Terminy: 01.09.09, 03.09.09 i 07.09.09 r. - trzy imprezy 4 godzinne (godziny zegarowe).

Oferta powinna zawierać
- ofertę cenową brutto zawierającą koszt zorganizowania jednej imprezy integracyjnej, jak
również całkowity koszt trzech imprez integracyjnych,
- ramowy program imprezy z wyszczególnieniem przewidywalnego czasu trwania
poszczególnych atrakcji, wraz z ich opisem
- informacje o posiadanym zapleczu technicznym,
- informacje o polisie odpowiedzialności cywilnej.

Kryterium wyboru oferty
Proponowane atrakcje i ich cena brutto.

W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
- zapewnienia kadry organizatorskiej adekwatnej do prowadzenia gier i zabaw integracyjnych,
- organizacji miejsca imprezy (wskazanego przez Zamawiającego) umożliwiającego
prawidłowy jej przebieg oraz zapewnienia niezbędnego zaplecza technicznego,
- zapewnienia warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie
trwania gier i zabaw integracyjnych.
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Informacje o formalnościach po wyborze oferty w calu realizacji
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami Kierownik projektu Barbara
Krystyna Rutkowska, tel. 086 273 87 09.

Informacje dotyczące płatności
Zgodnie z zawartą umową.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty prosimy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie,
ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo lub przesłanie e-mail: pcprgrajewo@wp.pl w terminie do
dnia 11.08.09.
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