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Szczecin, dnia 20.07.2021r. 
 

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w 
Szczecinie, ma zamiar udzielić zamówienie na Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Rejs ku 
dorosłości” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie 
w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) zwraca się do Państwa z prośbą o 
podanie szacunkowego wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług VAT za świadczenie na rzecz 
Zamawiającego Organizację warsztatów wyjazdowych w programie „Rejs ku dorosłości” w ramach 
projektu „Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”. 
Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu 
ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz nie stanowi zapytania ofertowego. 
 
Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy przesłać drogą mailową na adres: 
zamowienia.publiczne@cod.szczecin.pl terminie do dnia 26.07.2021r. do godziny: 14:00 
 
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zamówienia na Organizację warsztatów wyjazdowych: 

 
1. Przedmiot zamówienia: Kompleksowa organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Rejs ku dorosłości” dla 

12 uczestników oraz 2 mentorów objętych programem obejmująca: 
1) usługę transportu uczestników i mentorów (kadry Zamawiającego), 
2) usługę noclegową oraz wyżywienie uczestników i mentorów, 
3) zapewnienie sali szkoleniowej, 
4) zapewnienie atrakcji i wyjść kulturalnych. 

2. Informacje ogólne: 
1) Usługą objętych zostanie: 12 uczestników oraz 2 mentorów (razem 14 osób), w tym: 

a) 5 mężczyzn, 
b) 9 kobiet. 

2) Uczestnikami są osoby objęte projektem pn. „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny 
w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: RPZP.07.00.00 Włączenie 
społeczne, Numer i nazwa Działania: RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w 
interesie ogólnym. 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników przy czym zmniejszenie nie będzie 
większe niż o 5 osób i z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia w stosunku do 
Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. informację w formie dokumentowej nie później niż 
na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji usługi. 

4) Termin realizacji usługi: 
a) od 26.08.2021r. 
b) do 28.08.2021r. 

5) Zamawiający wymaga ubezpieczenia wszystkich uczestników warsztatów NNW (minimalna suma gwarancyjna 
– 5.000,00zł/osobę) oraz OC (minimalna suma gwarancyjna – 20.000,00 zł) na czas trwania wyjazdu oraz 
przejazdu do i z miejsca realizacji warsztatów. 

6) Zamawiający wymaga by miejscem świadczenia usługi był obiekt w mieście Wrocław, o którym mowa w 
pkt 4 ppkt 1 lit. b (zwany dalej również „Obiektem”). W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Obiekt nie 
może być w trakcie prac remontowych, które uniemożliwiłyby lub znacznie utrudniały normalne 
funkcjonowanie obiektu, gości, prowadzenie warsztatów, odpoczynku uczestników lub korzystania z 
posiłków. 

7) W dniu przyjazdu uczestnicy wraz z mentorami muszą mieć możliwość zakwaterowania od godziny 12:00. 
Natomiast w dniu wyjazdu, od zakończenia doby hotelowej, należy zapewnić przechowanie bagażu 
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uczestników oraz mentorów oraz salę szkoleniową. Dostęp do sali szkoleniowej w dniu wyjazdu powinien być 
zagwarantowany co najmniej do godziny 15:30. 

8) Ramowy harmonogram usługi (w dniu 1-ym oraz 3-im poszczególne godziny mogą ulec przesunięciu  
z uwagi na konkretną godzinę odjazdu/przyjazdu środka transportu): 
 

DZIEŃ GODZINA PROGRAM DNIA 

Dzień 1 

5 45 Zbiórka na dworcu Szczecin Główny.  
1140 Przyjazd do Obiektu, rozlokowanie w pokojach. 

12
30

 – 13
30

 Obiad. 

14
30

 – 18
30

 Wizyta we wrocławskim ZOO (Afrykarium, Oceanarium) 

1900 - 2000 Kolacja w Obiekcie. 

20
00

 - 22
00

 Wieczorne zwiedzanie miasta zakończone deserem w 
kawiarni. 

Dzień 2 

900 – 1000 Śniadanie. 

1100 – 1400 Warsztaty (sala konferencyjna w Obiekcie). 

14
00

 – 15
00

 Obiad. 

1500 – 1830 Warsztaty (sala konferencyjna w Obiekcie). 

1900 -2000 Kolacja na Starym Mieście, Rynek we Wrocławiu. 

2000 - 2200 Spacer po mieście. 

Dzień 3 

800 – 900 Śniadanie. 

930 – 1230 Muzeum Narodowe „Panorama Racławicka” – zwiedzanie 
z przewodnikiem. 

1300 – 1400 Obiad 
1400 – 1530 Warsztaty z podsumowaniem wyjazdu(sala konferencyjna 

w Obiekcie). 

1600 – 2130 Wyjazd z Obiektu i podróż powrotna ze stacji Wrocław 
Główny. 

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu usługi. 
3. Usługa transportu uczestników i kadry Zamawiającego oraz usługi komunikacyjne: 

1) Wykonawca zapewni przewóz uczestników warsztatów i kadry Zamawiającego, w liczbie wskazanej w pkt 2 
ppkt 1, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 3, pasażerskim transportem kolejowym wraz z zapewnieniem (zakupem) 
biletów w obie strony, na trasie Szczecin Główny – Wrocław Główny, oraz Wrocław Główny – Szczecin 
Główny. Zamawiający zastrzega, że wszyscy uczestnicy warsztatów i kadra Zamawiającego muszą podróżować 
jednym środkiem transportu. 

2) Transport powinien odbyć się w klasie 2: 
a) odjazd połączeniem bezpośrednim w godzinach od 5:00 do 7:00 ze stacji Szczecin Główny do stacji 

Wrocław Główny (zakup biletów: 11 ulgowych (uczniowskich) + 3 normalne, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 
3);  

b) odjazd połączeniem bezpośrednim w godzinach od 16:00 do 18:00 ze stacji Wrocław Główny do stacji 
Szczecin Główny (zakup biletów: 11 ulgowych (uczniowskich) + 3 normalne, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 3). 

W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest dostosować zmiany do rozkładu jazdy przewoźnika. 
3) Zakup 3-dobowych biletów komunikacji miejskiej (11 ulgowych + 3 normalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 3) 

dla każdego z uczestników i dla mentorów w celu umożliwienia sprawnego przemieszczania się po mieście. 
4. Usługa noclegowa oraz wyżywienie: 

1) Zakwaterowanie: 
a) Obiekt musi posiadać miejsca noclegowe znajdujące się w budynku z możliwością ogrzewania. 
b) Obiekt musi być zlokalizowany w mieście Wrocław. Przejazd komunikacją miejską wraz z ewentualnym 

dojściem od Starego Ratuszu we Wrocławiu do Obiektu nie może przekroczyć 20 minut (wyznaczonej za 
pomocą strony www.google.pl/maps). Na terenie Obiektu musi znajdować się sala szkoleniowa oraz 
miejsce serowania posiłków, przy czym serwis konferencyjny musi być dostępny w miejscu odbywania się 
warsztatów. 

c) Zakwaterowanie - w pokojach wyposażonych w łazienki (toaleta, umywalka, prysznic lub wanna): - - max. 
4 pokoje dwuosobowe i max. 2 trzyosobowe 
lub 

http://www.google.pl/maps
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- max. 6 pokoi dwuosobowych i max. 2 jednoosobowe. 
Zaleca się aby pokoje umieszczone były na jednym piętrze. 

d) W łazience musi znajdować się podstawowe wyposażenie do dyspozycji gości, jak: ręczniki, mydło, żel 
pod prysznic. 

e) Kategoryzacja Obiektu nie może być większa niż 3 gwiazdki. 
2) Wyżywienie: 

a) 2 śniadania serwowane w obiekcie (w drugim i trzecim dniu pobytu) – posiłki powinny zawierać m.in. 
jedno danie ciepłe (np. jajecznica, parówki), wędliny, sery, sałatki i świeże warzywa, płatki, müsli, ciepłe 
mleko, jogurty, dżemy; pieczywo mieszane, masło, kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna; 

b) 3 obiady serwowane w obiekcie (w pierwszym, drugim i trzecim dniu pobytu) złożone z dwóch dań i 
deseru – zupa (min. 250 ml na osobę), drugie danie (min. 450-500 gram na osobę) – ziemniaki, ryż, kasza 
lub makaron, dodatek mięsny, rybny i jarski (min. 150 gram na osobę), surówka – dwa rodzaje (łącznie 
min. 150 gram na osobę), soki owocowe (100%) – min. 0,2 l na osobę, woda mineralna gazowana i 
niegazowana – min. 0,2 l na osobę, zestaw herbat czarnych i smakowych w saszetkach, cukier, cytryna; 

c) 1 kolacja serwowana w obiekcie (w pierwszym dniu pobytu) – m.in. jedno danie ciepłe, dania zimne – 
wędliny (2 rodzaje), sery (2 rodzaje), sałatki (2 rodzaje), warzywa (3 rodzaje), pieczywo mieszane, masło, 
woda mineralna gazowana i niegazowana – min. 0,2 l na osobę, zestaw herbat czarnych i smakowych w 
saszetkach, cukier, cytryna; 

d) 1 kolacja na Starym Mieście we Wrocławiu z rezerwacją miejsc (w drugim dniu pobytu) – kolacja w 
obiekcie restauracyjnym, serwowana, obejmująca przystawkę, danie ciepłe główne oraz deser. Wybór 
zestawu z co najmniej z dwóch propozycji; 

e) 3 serwisy konferencyjne w obiekcie (dwa w drugim dniu warsztatów i jeden w trzecim dniu) – zestaw 
herbat czarnych i smakowych w saszetkach (min. 2 saszetki na osobę), cukier, cytryna, mleko, woda 
mineralna gazowana i niegazowana (m.in. 0,2 l na osobę), soki owocowe 100% (min. 0,2 l na osobę), 
ciasto świeże (min. 2 kawałki na osobę), ciastka (mieszanka ciastek, 3 rodzaje, min. 60 g na osobę), owoce 
(min. 150 g na osobę); 

f) 1 deser serwowany poza obiektem z rezerwacją miejsc (pierwszy dzień pobytu) – deser serwowany w 
kawiarni, ciastkarni bądź lodziarni, w trakcie spaceru po mieście (np. ciasto (minimum 90g/osobę) lub 
lody z dodatkami (minimum 100g/osobę) oraz zimny lub ciepły napój); 

g) 2 suche prowianty dla wszystkich osób (w pierwszym dniu i trzecim dniu pobytu-na czas podróży) – na 1 
osobę: woda/napój 1 litr, 2 kanapki (bułka, masło, wędlina, ser), jabłko lub inny owoc. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom indywidualną dietę, np. bezglutenową, wegetariańską, 
wegańską. 

5. Sala szkoleniowa: 
1) Jedna przestronna sala szkoleniowa (mieszcząca wszystkich uczestników warsztatów) wyposażona w: 
a) stoły z krzesłami dostosowana dla odpowiedniej liczby osób, 
b) stół dla trenera wraz z miejscem do siedzenia, 
c) sprzęt multimedialny do prezentacji: rzutnik i ekran, laptop, 
d) flipchart z odpowiednimi kartkami i pisakami w różnych kolorach lub tablica suchościeralna, 
e) w przypadku sali o dużym nasłonecznieniu w godzinach organizacji zajęć – okna z możliwością zaciemnienia, 
f) w przypadku sali o słabej akustyce – nagłośnienie – mikrofon bezprzewodowy, 
g) drzwi zabezpieczające przed hałasem z zewnątrz, 

2) Nie dopuszcza się wykorzystania sal restauracyjnych, pokoi hotelowych oraz innych pomieszczeń 
niedostosowanych do zajęć szkoleniowych; 

3) Opisana sala szkoleniowa musi być dostępna na wyłączność Zamawiającego w godzinach określonych w 
Ramowym harmonogramie usługi, o którym mowa w pkt 2 ppkt 8; 

6. Atrakcje i wyjścia kulturalne: 
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, zgodnie z Ramowym harmonogramem usługi, o którym mowa w pkt 

2 ppkt 8, co najmniej: 
a) organizację zwiedzania z przewodnikiem wraz z zakupem biletów do wrocławskiego ZOO-Afrykarium, 

Oceanarium wraz z udziałem w zajęciach oferowanych przez instytucję (pierwszy dzień pobytu); 
b) deser w kawiarni, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. f (pierwszy dzień pobytu); 
c) kolację na Starym Mieście, Rynek we Wrocławiu, o której mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. b (drugi dzień pobytu); 
d) organizację zwiedzania wraz z zakupem biletów - Muzeum Narodowe „Panorama Racławicka” (trzeci 

dzień pobytu). 
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7. Przedmiot zamówienia musi być realizowany przy uwzględnieniu ograniczeń związanych z zasadami 
bezpieczeństwa dotyczącymi przeciwdziałania COVID-19. 

 
 
W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia na podstawie ww. danych zwracamy się z prośbą o 
wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
 
 
Klauzula informacyjna: 
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 
23.05.2018, str. 2) (dalej RODO) informujemy, że:  
1) administratorem danych, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem 

przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych jest Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem 
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem: 

sekretariat@cod.szczecin.pl, tel. 91 431 58 91. 
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych 
osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących niniejszego szacowania wartości 
zamówienia. 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.); podstawą prawną przetwarzania jest 
obowiązek stosowania sformalizowanych zasad udzielania zamówień w Gminie Miasto Szczecin - – Centrum Opieki nad 
Dzieckiem wynikających z: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju oraz 
ww. ustawy, a także zgoda wyrażona poprzez art udzielenia odpowiedzi na niniejszą informację 

4) odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca 
postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni administratorzy 
danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną - jeżeli dotyczy 

5) dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:  
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z 
dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane, stosownie 
do art. 22 RODO 

7) osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie 
przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie fizycznej przysługuje prawo wycofania 
zgody, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem, a także osobie której dane dotyczą przysługuje prawo usunięcia danych, przy czym usunięcie danych nie 
jest możliwe w sytuacji, gdy dane są przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

8) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 
RODO 

9) podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego dane są 
zbierane 

10) Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


