
 
 
 
 

      

  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                              Sierpc, dnia 28.05.2013r.                                                  
09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a  
tel. (024) 275 76 60  

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu    

                                                      ROZPOZNANIE OFERTOWE – piknik  

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy 

z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 

z 2010r. z późn. zm.) – art. 4 ust. 8 cyt. wyżej ustawy dotyczącym propozycji zorganizowania 

rozrywki dla dzieci i dorosłych w ramach imprezy piknikowej - projekt „Asystent Osoby 

Niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą który spełnia warunki określone 

w   rozpoznaniu ofertowym oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę (największa ilość punktów 

zgodnie z przyjętymi kryteriami).  

Ofertę sporządzoną wg wzoru załączonego do rozpoznania wraz z kompletem wymaganych 

dokumentów należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PCPR Sierpc,  

ul. Świętokrzyska 2a, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pocztą elektroniczną  

na adres: pcpr.sierpc@wp.eu (podpisane skany dokumentów) lub faksem pod nr 24-275-76-60, 

wew. 31   do dnia  07.06.2013r. do godziny 10. 

   

   

Agnieszka Gorczyca  

                 -//-  

    Kierownik PCPR  

 

…………………………………………………………………………… 

podpis 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                                              Sierpc, dnia 28.05.2013r.                                                  
09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a  
tel. (024) 275 76 60  

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu                

...............................................................                                                  

              pieczęć zamawiającego   

ROZPOZNANIE OFERTOWE  

na zorganizowanie części imprezy w formie pikniku (zabawy dla dzieci i  dorosłych) w ramach 

projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie” współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy 

 

Działając zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych,  

w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy PZP – wyłączenie na podstawie art. 4 pkt. 8 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwraca się z rozpoznaniem ofertowym 

następującej treści: 

1) Przedmiot  zamówienia: 
Realizujemy projekt pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie” 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania - Działania  

o charakterze środowiskowym chcemy zorganizować imprezę integracyjną w plenerze (powiat 

sierpecki)  na którą zaprosimy mieszkańców Powiatu Sierpeckiego (wstęp wolny), szczególnie 

osoby niepełnosprawne zrzeszone w Stowarzyszeniach, dzieci i młodzież wraz z opiekunami, 

rodzinami zastępczymi. Przewidujemy poczęstunek w formie dań piknikowych, atrakcje i rozrywki  

dla uczestników, konkursy z nagrodami. 

W związku z powyższym oczekujemy od Państwa złożenia oferty cenowej z propozycją 

zorganizowania różnych atrakcji  w formie zabaw, konkursów  dla dzieci i dorosłych  

z uwzględnieniem udziału osób z niepełnosprawnością.. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: organizację zabaw, w tym min. dwa konkursy  

dla uczestników spotkania z uwzględnieniem udziału osób niepełnosprawnych. Ponadto 

Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę medali (wartość jednostkowa medalu do 8 zł, ilość 50 

sztuk) dla uczestników konkursów za zajęcie I, II i III miejsca a dla wszystkich uczestników watę 

cukrową (100 porcji), balony (500 sztuk), cukierki owocowe z nadzieniem (500 sztuk – 

standardowy wymiar). 

Naszym zdaniem sprawdziłyby się następujące formy rozrywki: 

1. Ruskie kręgle 
2. tory przeszkód 
3. plac zabaw dla maluchów 
4. suchy basen z piłkami 
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5. zjeżdżalnia 
6. Inne, które według Państwa przyciągną zainteresowanych. 

Wymienione konkurencje nie stanowią katalogu zamkniętego – ostateczna treść oferty zależy  

od Wykonawcy. 

W cenie oferty należy uwzględnić także:  

 zabezpieczenie przed deszczem (namiot, parasole); 

 uprzątnięcie miejsca imprezy po jej zakończeniu; 

 posiadanie przez Wykonawcę na dzień realizacji zamówienia aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej w zakresie NNW. 

Dodatkowe elementy oferty:  oświadczenie/referencje potwierdzające doświadczenie  

w zorganizowaniu min. 2 podobnych imprez. 

Całkowitą wartość przedmiotu zamówienia szacujemy na 5.000 zł. 

Przewidujemy, że na imprezę przybędzie około 200 osób (dorośli + dzieci). 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w tej kwocie zapewni jak najwięcej ciekawych, 

zgodnych z naszymi oczekiwaniami atrakcji. 

2. Kryteria oceny ofert. 

Na wynik oceny będą miały wpływ następujące elementy: 

NAZWA KRYTERIUM WAGA 

Cena (cena najniższa spośród złożonych ofert/cena oferty badanej)*60 60% 

Liczba atrakcji dla uczestników (liczba atrakcji w ofercie badanej/największa 
liczba atrakcji spośród złożonych ofert)*30 

30% 

Doświadczenie (zorganizowanie dwóch i więcej podobnych imprez=10 pkt, 
zorganizowanie mniej niż dwóch podobnych imprez = 0 pkt) 

10% 

 

3. Termin realizacji zamówienia 26.06.2013r. lub 03.07.2013 r. lub 10.07.2013 r. – do ustalenia  

w zależności od wolnych terminów i prognozy pogody.  

Czas trwania: 11.00-16.00. 

Zapłata na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności. 

4.   Inne istotne warunki zamówienia. 

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom zgodnie 

z zasadą jawności i konkurencyjności postępowania. 
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Przed wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy dopuszczamy możliwość przeprowadzenia 

negocjacji. 

5.   Sposób przygotowania oferty . 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez 

osobę upoważnioną. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1.  

Do formularza ofertowego należy dostarczyć zdjęcia i ewentualny opis proponowanych atrakcji, 

ksero polisy ubezpieczeniowej NNW lub przyrzeczenie jej zawarcia na dzień realizacji zamówienia, 

oświadczenie lub referencje na potwierdzenie posiadanego doświadczenia. 

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, PCPR Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. nr 1 

pocztą elektroniczną na adres: pcpr.sierpc@wp.eu lub faksem pod nr 24-275-76-60, wew. 31. 

Ofertę należy złożyć do dnia 07.06.2013 r.  do godziny 10.                 

                                                     

Agnieszka Gorczyca  

                 -//-  

    Kierownik PCPR  

 

 

                                                                                   (data, podpis Kierownika Zamawiającego)  
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Załącznik nr 1   

FORMULARZ OFERTOWY-PIKNIK 

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, Powiat Sierpecki, województwo Mazowieckie   

WYKONAWCA:  

Nazwa / imię i nazwisko Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………REGON:……………………………………… Tel………………………………………… 

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W odpowiedzi na rozpoznanie ofertowe oferuję następujące atrakcje: 

L.P Nazwa 

atrakcji  dla uczestnika 

Opis, zasady organizacji, reguły konkurencji i nagradzania, 

itp. 

Wartość 

jednostkowa  

zł brutto 

1 Konkurs z nagrodami nr 1    

2 Konkurs z nagrodami nr 2   

3 Balony – 500 sztuk 

(+sprężarka do 

pompowania i nitka do 

wiązania). 

  

4 Wata cukrowa – 100 porcji   

5 Cukierki owocowe  

z nadzieniem – 500 sztuk 

(NIE MINI) 

  

PROPOZYCJE WŁASNE WYKONAWCY – DODATKOWE ATRAKCJE  

6    

7    

8    



 
 
 
 

      

  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

9    

10    

…….    

 

Łączna wartość oferty brutto    …………………………..…..zł 

Słownie złotych:……………………………………………………………. 

 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.  
2. Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w rozpoznaniu 

ofertowym. 
3. Dotrzymam terminu realizacji zamówienia. 
4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozpoznaniu ofertowym. 
5. Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności. 
6. Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny, sprzętowy i techniczny do 

wykonania tego zamówienia. 
7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

    

 

   ……………, dn. ………………..                                                                                    …………………………………………………………. 

            (miejscowość)                                                                                                (pieczęć i podpis osoby uprawnionej) 

 


