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                      Gliwice, dnia 24 sierpnia 2020 r. 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

 

Świadczenie usługi w postaci zorganizowania jednodniowej wycieczki wyjazdowej  

do Muzeum Dawnych Rzemiosł STARY MŁYN w Żarkach 

dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. 

Poddziałania 9.1.6. wraz z otoczeniem 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Powiat Gliwicki prowadzący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach 

ul. Zygmunta Starego 17,  

44 - 100 Gliwice 

telefon: (32) 332 66 16 

fax: (32) 332 66 16 

e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl 

NIP: 631-22-39-300 

REGON: 276302112 

http://www.pcpr-gliwice.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w ramach projektu „Wsparcie na starcie”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej 

integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w roku 2020 zamierza 

zorganizować wycieczkę wyjazdową dla uczestników projektu wraz z otoczeniem, której opis 

został określony w części III Szacowania.  

Przed wszczęciem postępowania Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić szacowanie 

wartości zamówienia, w celu przeprowadzenia we właściwych procedurach udzielenia 

zamówienia publicznego. Zamawiający zdecydował, że przeprowadzi szacowanie wartości 

zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku. 

 

Z uwagi na powyższe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zwraca się z uprzejmą 

prośbą o przedstawienie oferty cenowej w formie odpowiedzi na druku stanowiącym załącznik  

do niniejszego szacowania wartości zamówienia.   
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III. Opis przedmiotu szacowania 

 

Przedmiotem szacowania jest realizacja jednodniowej wycieczki wyjazdowej do Muzeum 

Dawnych Rzemiosł STARY MŁYN w Żarkach dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” wraz  

z otoczeniem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 

 

Opis grupy docelowej: 

 

Grupę docelową uczestników wycieczki stanowi max. 100 osób 

 

Kategorie uczestników projektu: 

 

Osoby z niepełnosprawnością (także z niepełnosprawnością ruchową, w tym jedno dziecko  

poruszające się na wózku inwalidzkim), osoby pełnosprawne – zgodnie z tabelą stanowiącą 

załącznik nr 1, dorośli oraz dzieci. 

 

Grupę osób uczestniczących w wycieczce stanowią: uczestnicy projektu wraz z otoczeniem. 

Maksymalna liczba uczestników na wycieczce to nie więcej niż 100 osób (przewiduje się, że 

połowę grupy na wycieczce stanowić będą osoby towarzyszące, a drugą połowę uczestnicy 

projektu, w stosunku 50/50). 

 

Ostateczna liczba osób zostanie podana najpóźniej 7 dni przed zaplanowanym terminem 

wycieczki. 

 

Informacje szczegółowe: 

 

1. Zapewnienie minimum programowego dla max. 100 osób w zakresie dojazdu  

do Muzeum Dawnych Rzemiosł STARY MŁYN w Żarkach (tam i z powrotem),  

oraz ewentualnego transportu pomiędzy atrakcjami, a także zapewnienie biletów wstępu 

do: 

- Muzeum Dawnych Rzemiosł STARY MŁYN, 

- Kampusu Eureka (m. in. Sala Einsteina, wykonanie i otrzymanie na własność breloka  

i/lub bransoletki) wraz z Wioską Żywej Historii, 

- Manufaktury Słodyczy Hokus Pokus wraz z pokazem produkcji bajkowych postaci  

z cukru, lizaków, cukierków, własnoręczne wytworzenie przez uczestników słodyczy  

i otrzymanie ich na własność.  

 

2. Zapewnienie uczestnikom wyżywienia w lokalu gastronomicznym (w porze obiadowej)  

w postaci ciepłego posiłku składającego się minimum z: 

a) wkładu mięsnego – 150 g 

b) dodatku w postaci klusek, ziemniaków gotowanych lub frytek – 8 sztuk klusek,  

150 g ziemniaków lub 160g frytek 
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c) zestawu 2 różnych surówek – 200 g 

d) wody mineralnej 500 ml gaz/n/g – 1 sztuka 

oraz deseru składającego się minimum z: 

a) ciasta lub lodów o gramaturze nie mniejszej niż 150 g 

b) kawy/herbaty – min. 200 ml 

c) dodatków do kawy i herbaty (cukier, mleczko, cytryna) 

 

Wszystkie przygotowane posiłki muszą uwzględnić dania wegetariańskie  

i wegańskie oraz ewentualną dietę uczestników wycieczki. 

 

3. Zapewnienie min. 2 przewodników wycieczki w trakcie całego czasu jej trwania. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić usługę transportową we własnym zakresie  

ze wskazanych uprzednio min. dwóch miejsc zbiórki na terenie Powiatu Gliwickiego, tam  

i z powrotem autokarem klimatyzowanym, najszybszą drogą z uwzględnieniem płatnych 

odcinków autostrad oraz miejsc postoju. Każdy autokar będzie zabierał uczestników wyjazdu 

tylko z jednej miejscowości. Zamawiający zobowiązany jest do zorganizowania transportu  

w sposób bezkolizyjny. Środek transportu przewidziany do przewozu uczestników wycieczki 

nie może być wyprodukowany wcześniej niż w roku 2000 i musi posiadać aktualne badania 

techniczne (do okazania na żądanie Zamawiającego).  

Wykonawca zobowiązany jest do poddania autokarów dodatkowym badaniom 

technicznym przeprowadzanych przez Wydział Ruchu Drogowego celem sprawdzenia ich 

stanu technicznego - w przed dzień wyjazdu. 

5. Ubezpieczenie każdego uczestnika wycieczki od nieszczęśliwych wypadków na kwotę min. 

25.000 PLN. 

6. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (min. 15 zdjęć na płycie CD). 

Informacje dodatkowe: 

1. Wycieczka realizowana będzie w godzinach: wyjazd ok. godz. 8.00, powrót do godz. 21.00.  

2. Dopuszcza się możliwość podziału uczestników wycieczki na 2 grupy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w harmonogramie wycieczki dotyczących czasu 

zwiedzania poszczególnych atrakcji. 

4. W trakcie wycieczki obowiązuje całkowity zakaz podawania oraz spożywania napojów 

alkoholowych oraz środków psychoaktywnych. 

Na każdym etapie realizacji zadania należy pamiętać o zachowaniu wytycznych dotyczących 

COVID – 19 obowiązujących w czasie realizacji wycieczki (koszty związane z zapewnieniem 

ewentualnych środków ochronnych i dezynfekujących leżą po stronie wykonawcy). 

 

Termin realizacji zamówienia:  

 

od dnia wskazanego w umowie do 22.11.2020 r. (dzień tygodnia realizacji – sobota lub niedziela) 

 

Kod CPV: 63511000-4 Organizacja wycieczek 
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IV. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Wypełniony druk Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do szacowania, należy złożyć  

w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 01.09.2020 r. do godz. 10.00 na adres 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17 lub wysłać 

na adres e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl 

 

V. Informacje dodatkowe 

 

1. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zespół ds. projektów celowych,  

tel. 32 233 79 83 lub Pani Magdalena Kobryń, tel. 32 332 66 55, od poniedziałku do środy  

w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki w godz. 7.30 – 17.30, w piątki w  godzinach  

7.30 – 13.30 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów wykonania umowy na etapie jej 

podpisania. 

 

 

Załączniki do szacowania: 

 

Załącznik Nr 1 – Charakterystyka grup uczestników projektu wraz z otoczeniem 

Załącznik Nr 2 – Formularz oferty 

 

 

   Barbara Terlecka-Kubicius   

Dyrektor Powiatowego Centrum   

Pomocy Rodzinie w Gliwicach  
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