Załącznik nr 1 do zaproszenia
Opis przedmiotu zamówienia
I. Wymagania:
Organizację wyjazdów studyjnych może przeprowadzić Wykonawca posiadający:
1. Uprawnienia do prowadzenia takiej działalności;
2.Wiedzę i doświadczenie poparte praktyką w realizacji takich wyjazdów;
3. Umiejętności, zdolności komunikacyjne i organizacyjne.
II. Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch wizyt studyjnych. Wizyta studyjna nr 1 [19-20
marca 2020 r.] Wizyta studyjna nr 2 [10-11 września 2020 r.] Obie wizyty w odległości około 400 km od Aleksandrowa
Łódzkiego.
2. Podczas pobytu na wyjazdach w ramach wizyt studyjnych posiłki powinny być dostosowane do wymagań zgodnych z
zasadami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
3. Wizyta studyjna nr 1 w miejskim ośrodku pomocy społecznej, w zbiorowości od 18 tys. do 35 tys. mieszkańców w
rejonie Polski wschodniej – sugerowane miejsce MOPS Tomaszów Lubelski. Udział biorą: pracownicy socjalni, kadra
zarządzająca i wspierająca wdrażanie Modelu na podstawie rekomendacji organizacyjnych WRZOS w gminie/JOPS, który jest
w trakcie wdrażania usprawnień organizacyjnych [w tym w okresie trwałości po zakończonej realizacji projektu w ramach
POWR 2.5 skuteczna pomoc społeczna]
4. Wizyta studyjna nr 2 w miejskim ośrodku pomocy społecznej, w zbiorowości wielkomiejskiej powyżej 60 tys.
mieszkańców, w miejskim ośrodku pomocy społecznej w rejonie Polski północnej – sugerowane miejsce MOPS Gdańsk.
Udział biorą: pracownicy socjalni, kadra zarządzająca i wspierająca wdrażanie Modelu na podstawie rekomendacji
organizacyjnych WRZOS w gminie/JOPS, który wdrożył ten Model, wypracował rekomendacje [jest po zakończonym okresie
trwałości licząc od zakończonej realizacji projektu w ramach POWR 2.5 skuteczna pomoc społeczna].
5. W przypadku wizyty nr 1 i nr 2 uczestniczy po 20 os. x po 2 dni z całodziennym wyżywieniem z 1 noclegiem.
6. Ceny obejmują:1) Transport wynajętym busem [po udokumentowaniu przeglądu przez odpowiednie służby tuż przed
wyjazdem] - tam i z powrotem do miejscowości i miasta w średniej odległości od Aleksandrowa Łódzkiego – około 400 km,
w rejonie Polski wschodniej wizyta nr 1; Polski północnej – wizyta nr 2. 2) Cztery posiłki (dzień 1 - obiad, kolacja; dzień 2 –
śniadanie, obiad). 3) Nocleg – 1 noc. 4) Organizację i realizację wizyt – w ośrodkach pomocy społecznej wskazanych przez
Zamawiającego i zgodnie z planem przedstawionym przez Zamawiającego do trzech dni po zawarciu umowy.
7. Wstępny plan uczestnictwa:
1) g. 04.00 wyjazd z Aleksandrowa Łódzkiego;
2) g. 10.00 przyjazd do MOPS i realizacja planu wizyty studyjnej;
3) g. 13.00 – 14.00 obiad w mieście;
4) g. 14.00 realizacja wizyty studyjnej;
5) g. 17.00-18.00 dojazd do miejsca stacjonowania i zakwaterowanie;
6) g. 18.30-19.30 kolacja w miejscu stacjonowania;
7) g. 08.00- 09.00 śniadanie w miejscu stacjonowania;
8) g. g. 10.00 przyjazd do MOPS i realizacja planu wizyty studyjnej;
9) g. 13.00 – 14.00 obiad w mieście;
10) g. 20.00-21.00 przyjazd do Aleksandrowa Łódzkiego.
8. Uwagi końcowe:
1) Sugerowane miejsce stacjonowania w promieniu do 20 km od granic miast - to hotel, pensjonat, ośrodek/kompleks
domków letniskowych z ogrzewaniem centralnym, z łazienkami, wc, centralną ciepłą i zimną wodą. Pokoje 1, 2, 3, 4
osobowe przy czym zdecydowaną większość osób uczestniczących stanowią kobiety. Organizator zapewnia posłania
jednoosobowe [tapczany lub łóżka z materacami], komplet pościeli z powleczeniem, 1 koc. Uczestnicy wizyt we własnym
zakresie zapewnią środki higieny osobistej.
2) Sugerowany jadłospis:
Dzień pierwszy:
Obiad – pierwsze danie zupa 300 ml/1 osobę; drugie danie [ziemniaki lub kasza lub ryż 150g/1 osobę], [porcja mięsa 150g/1
osobę]; [porcja warzyw 150g/1 osobę]; [kompot 200ml/1 osobę]; oraz [kawa z ekspresu 150 ml/1 osobę + mleczko].
Kolacja – [zupa gulasz 150 ml plus pieczywo/1 osobę] oraz [wędlina, ser żółty, warzywa, masło, chleb] lub [pętko kiełbasy z
wody, musztarda, ketchup, bułka, zestaw surówek] oraz [twarożek/100g/1 osobę, pieczywo]; [herbata z dzbanka 200ml +
cukier + cytryna/1 osobę].
Dzień drugi:
Śniadanie – w ramach stołu szwedzkiego – śniadanie kontynentalne.
Obiad – sugerowany zestaw obiadowy powinien być inny niż ten z dnia pierwszego: pierwsze danie zupa 300 ml/1 osobę;
drugie danie [ziemniaki lub kasza lub ryż 150g/1 osobę], [porcja mięsa 150g/1 osobę]; [porcja warzyw 150g/1 osobę];
[kompot 200ml/1 osobę]; oraz [kawa z ekspresu 150 ml/1 osobę + mleczko].
9. KIEROWCA WE WŁASNYM ZAKRESIE ORGANIZUJE I OPŁACA NOCLEG ORAZ WYŻYWIENIE.
10. Dokumenty weryfikacyjne: Listy obecności, protokoły z każdej wizyty osobno.
11. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji ustalonego z Zamawiającym planu wyjazdów studyjnych.

12.Uczestnikami będzie 20 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim.
13. Zamawiający będzie miał prawo do wprowadzenia zmian w zaproponowanym planie pobytu na wizytach studyjnych,
gdy nie będzie on dostosowany do wymagań Modelu zmian organizacyjnych w JOPS w gminie.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie
takiej działalności
3. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, jeśli:
1) zdobył doświadczenie w związku z realizacją wyjazdów zorganizowanych, wizyt studyjnych przez 24 m-ce w
sposób ciągły lub powtarzalny w okresie 30 m-cy do dnia złożenia oferty w ilości 2-3;
2) zdobył doświadczenie w związku z realizacją wyjazdów zorganizowanych, wizyt studyjnych przez 24 m-ce w
sposób ciągły lub powtarzalny w okresie 30 m-cy do dnia złożenia oferty w ilości 4 i więcej
- za, co będzie odpowiednio punktowany o czym szczegółowo w zaproszeniu do złożenia oferty.
IV. Plan wizyt studyjnych
1. W załączniku nr 1 do Umowy przedstawiony jest plan wyjazdów studyjnych, przy czym na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego, za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego i zgodnie z możliwościami organizacyjnymi Zamawiającego
terminy mogą ulec modyfikacji o czym strony powiadamiają się co najmniej na dwa tygodnie przed wprowadzeniem zmian.
2. Plan wyjazdów studyjnych opracowany zgodnie ze specyfiką realizacji projektu wdrożeniowego – udział pracowników
socjalnych, kadry zarządzającej w projekcie i kadry wspierającej projekt nie może doprowadzić do zaburzeń organizacji
pracy w instytucji pracy – Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim. Z uwagi na to
zmiany w planie nie mogą być dezorganizujące.
V. Warunki zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w szczególności w zakresie:
1) Wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu przedmiotu umowy, także w
wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na wartość przedmiotu Umowy;
2) Dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;
3) Warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej
celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;
4) Numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego Umowie;
5) Zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub
Wykonawcy;
6) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie będzie możliwości
przeprowadzenia wyjazdów studyjnych w założonych terminach.
2. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu do Umowy, po wcześniejszym
zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron Umowy faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia
zmiany.
VI. Uwagi końcowe
1. Zamawiający nie uwzględnia rozdzielenia organizacji i przeprowadzenia wizyt studyjnych. Wizyta nr 1 i Wizyta nr 2
stanowią integralną część oferty. Jeden Wykonawca realizuje obydwa wyjazdy studyjne.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty wpisujące się w zaplanowany przez Zamawiającego budżet projektu i spełniające
warunek , o którym mowa w pkt VI.1.

