
 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 

 
Gmina Kaźmierz 

ul. Szamotulska 20 

64-530 Kaźmierz 

tel. 612918065 

gmina@kazmierz.pl 

 

Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz świadczenie  

usług transportu w ramach projektu  

„Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!” 

 

 

W związku z realizowanym przez Gminę Kaźmierz projektem „Aktywni Seniorzy w Gminie 

Kaźmierz!”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do współpracy. 

 

 

WIECZÓR MUZYCZNO-TANECZNY 

Celem organizacji wieczoru taneczno-muzycznego dla uczestników Klubu Seniora jest integracja 

osób ze środowiska zagrożonego ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

Organizacja wieczoru taneczno-muzycznego obejmuje następujące elementy: 

- kolację dla uczestników (catering) 30osób x 50,00 zł 

- organizacja konkursów i nagród 

- oprawa muzyczna wydarzenia 

 

Miejsce i termin: 

1) Kaźmierz 

2) raz na kwartał w okresie realizacji projektu tj. do 31.12.2020r., łącznie 8 wydarzeń 

 

Zakres obowiązków Wykonawcy: 

a) zapewnienie obowiązkowego ubezpieczenia OC Wykonawcy aktualnego w dniu wydarzenia, tzn. 

zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz opłacenie należytej składki w terminie 

przewidzianym polisą OC, 

b) zapewnienie oświetlenia oraz nagłośnienia (wraz z obsługą) w trakcie trwania całego wydarzenia, 

c) zapewnienie programu artystycznego, który będzie prezentowany podczas wydarzenia wraz 

z konkursami dla uczestników, 

d) zapewnienie nagród za udział w konkursach o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł, 

e) zorganizowanie lub opłacenie poczęstunku w formie kolacji dla uczestników wydarzenia, 

f) dokonania opłat na rzecz ZAiKS i innych przewidzianych prawem z tytułu publicznego 



 

odtwarzania utworów muzycznych, 

 

 

FESTYN INTEGRACYJNY 

Celem organizacji festynu jest integracja seniorów oraz wspólne aktywne spędzenie czasu na 

świeżym powietrzu. Festyn zorganizowany zostanie w okresie wakacyjnym na terenie Kaźmierza. 

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w organizowanych zawodach rowerowych, biegowych (w tym 

Nordic Walking). Zapewniony zostanie poczęstunek, ubezpieczenie, atrakcje oraz nagrody. 

 

Organizacja festynu integracyjnego obejmuje następujące elementy: 

- poczęstunek (kiełbaski, sosy, pieczywo, napoje, plastikowe sztućce, serwetki, ciastka, itp.) 

- nagrody dla uczestników (gry, książki, kubki, itp.) 

- wynagrodzenie prowadzącego 

- wynajem sprzętu nagłaśniającego 

 

Miejsce i termin: 

1) Kaźmierz 

2) raz w roku 2019 i raz w roku 2020 w okresie realizacji projektu tj. do 31.12.2020r., łącznie 2 

festyny w okresie wakacyjnym 

 

Zakres obowiązków Wykonawcy: 

a) zapewnienie obowiązkowego ubezpieczenia OC Wykonawcy aktualnego w dniu festynu, tzn. 

zawarcie umowy ubezpieczenia OC festynu oraz opłacenie należytej składki w terminie 

przewidzianym polisą OC, 

b) zapewnienie oświetlenia oraz nagłośnienia (wraz z obsługą) w trakcie trwania całego festynu, 

c) zapewnienie programu artystycznego, który będzie prezentowany podczas festynu wraz 

z konkursami dla uczestników, 

d) zapewnienie nagród za udział w konkursach o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł, 

e) zorganizowanie lub opłacenie poczęstunku w formie grilla tj.: zakup kiełbasy, pieczywa i 

wszystkich niezbędnych artykułów do organizacji grilla dla 83 osób, 

f) zorganizowanie i opłacenie atrakcji przewidzianych w ramach festynu, tj.  zawodów rowerowych,  

biegowych i Nordic Walking (dla zawodów rowerowych i Nordic Walking uczestnicy zobowiązani są 

zgłosić się z własnymi  rowerami i kijami), 

g) zapewnienie opieki medycznej dla uczestników festynu tj. obecności 1 ratownika z niezbędnym 

sprzętem medycznym przez cały czas trwania festynu. 

h) dokonania opłat na rzecz ZAiKS i innych przewidzianych prawem z tytułu publicznego 

odtwarzania utworów muzycznych, 

i) Zapewnienie wodzireja prowadzącego cały festyn. 

 

 

WYJAZD UCZESTNIKÓW DO TEATRU W POZNANIU 

 

Celem organizacji wyjazdu do Teatru w Poznaniu jest umożliwienie dostępu uczestnikom do 

poznania i kontaktu z kulturą, a także poprawy w funkcjonowaniu w środowisku społecznym, a tym 

samym podniesienia jakości życia poprzez kontakt z kulturą. Dodatkowo celem wyjazdu jest 

integracja, nawiązywanie nowych znajomości, kontaktów, otwarcie się na otoczenie, a także wspólne 



 

spędzenie czasu. 

 

Organizacja każdego wyjazdu obejmuje następujące elementy: 

- transport (ok. 80km) spod Klubu Seniora w Kaźmierzu, ul. Topolowa 2, 64-530 Kaźmierz do Teatru 

w Poznaniu 

- ubezpieczenie 

- wyżywienie 30 osób + 2 opiekunów x 30zł 

- bilety wstępu 30 osób + 2 opiekunów x 60zł 

 

Miejsce i termin: 

1) Teatr w Poznaniu Zamawiający wskaże dokładne miejsca wyjazdów Wykonawcy przed 

podpisaniem umowy 

2) 4 wyjazdy w roku 2019 i 4 wyjazdy w roku 2020 w okresie realizacji projektu tj. do 31.12.2020r., 

łącznie 8 wyjazdów 

 

Zakres obowiązków Wykonawcy: 

a) utrzymywanie czystości i porządku w autobusie/busie, 

b) zapewnienie sprawności technicznej autobusu/busa (w tym ważny przegląd techniczny, 

ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW), 

c) zapewnienie do realizacji usługi autobusu/busa posiadającego przynajmniej 32 miejsc 

siedzących, 

d) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, apteczka pierwszej pomocy, 

e) niezwłoczne zapewnienie rezerwowego autobusu/busa w przypadku awarii używanego 

autobusu/busa, 

f) przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych w autobusie/busie pasażerów,  

g) zapewnienia odpowiedniego standardu przewozów (przewożenie wyłącznie uczestników 

projektu, zapewnienie wszystkim miejsc siedzących, ogrzewanie wg potrzeb itp.), 

i) przestrzegania regularności oraz punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem 

przejazdów, w tym też odpowiednie reagowanie na warunki pogodowe, 

j) kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i wykazywać się wysoką 

kulturą osobistą,   

k) zapewnienie stałej łączności Zamawiającego z kierowcą/kierowcami. 

 

 

WYJAZD NA TARGI SENIORALNE W POZNANIU 

Targi są przestrzenią, w której można będzie zadbać o zdrowie (bezpłatne badania), o urodę (firmy 

kosmetyczne), a także poszerzyć swoją wiedzę w wielu innych dziedzinach. Podczas targów 

organizowane są pokazy wielu dyscyplin, m. in. nordic walkingu, tai chi, jogi, tańca terapeutycznego, 

gimnastyki dla seniorów. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w ćwiczeniach pod bacznym okiem 

instruktora, będą mogli dowiedzieć się, jak ćwiczyć, żeby sprawić sobie przyjemność i czerpać z 

ruchu satysfakcję, a jednocześnie, żeby sobie nie zaszkodzić. 

 

Organizacja każdego wyjazdu obejmuje następujące elementy: 

- transport (ok. 80km) spod Klubu Seniora w Kaźmierzu, ul. Topolowa 2, 64-530 Kaźmierz do 

Międzynarodowych Targów Poznańskich 

- ubezpieczenie 



 

- wyżywienie 30 osób + 2 opiekunów x 30 zł 

 

Miejsce i termin: 

1) Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań 

2) raz w roku 2019 i raz w roku 2020 w okresie realizacji projektu tj. do 31.12.2020r., łącznie 2 

wyjazdy 

 

Zakres obowiązków Wykonawcy: 

a) utrzymywanie czystości i porządku w autobusie/busie, 

b) zapewnienie sprawności technicznej autobusu/busa (w tym ważny przegląd techniczny, 

ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW), 

c) zapewnienie do realizacji usługi autobusu/busa posiadającego przynajmniej 32 miejsc 

siedzących, 

d) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, apteczka pierwszej pomocy, 

e) niezwłoczne zapewnienie rezerwowego autobusu/busa w przypadku awarii używanego 

autobusu/busa, 

f) przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych w autobusie/busie pasażerów,  

g) zapewnienia odpowiedniego standardu przewozów (przewożenie wyłącznie uczestników 

projektu, zapewnienie wszystkim miejsc siedzących, ogrzewanie wg potrzeb itp.), 

i) przestrzegania regularności oraz punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem 

przejazdów, w tym też odpowiednie reagowanie na warunki pogodowe, 

j) kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i wykazywać się wysoką 

kulturą osobistą,   

k) zapewnienie stałej łączności Zamawiającego z kierowcą/kierowcami. 

 

 

WYJAZD NA BASEN (TERMY TARNOWSKIE) 

 

Celem realizacji wyjazdów na basen jest poprawa samopoczucia uczestników, wzmocnienie 

poszczególnych grup mięśniowych oraz sprawności fizycznej. 

Ćwiczenia na basenie przyczynią się do: 

- poprawy ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej, 

- usprawnienia koordynacji ruchowej poprzez zwiększenie ruchomości stawów obwodowych i 

kręgosłupa, 

- poprawy wydolności organizmu, 

- zwiększenia wytrzymałość na wysiłek, 

- minimalizacji bólu poprzez zmniejszenie tarcia i rozciągnięcie. 

 

Organizacja każdego wyjazdu obejmuje następujące elementy: 

- transport (ok. 10km) spod Klubu Seniora w Kaźmierzu, ul. Topolowa 2, 64-530 Kaźmierz do Term 

Tarnowskich, ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne 

- bilety wstępu do Termin dla 10 osób + 1 opiekun 

- ubezpieczenie 

 

Miejsce i termin: 

1) Termy Tarnowskie, ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne 



 

2) Wyjazdy 2 razy w miesiącu w okresie realizacji projektu tj. do 31.12.2020r., łącznie 48 wyjazdów 

 

Zakres obowiązków Wykonawcy: 

a) utrzymywanie czystości i porządku w autobusie/busie, 

b) zapewnienie sprawności technicznej autobusu/busa (w tym ważny przegląd techniczny, 

ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW), 

c) zapewnienie do realizacji usługi autobusu/busa posiadającego przynajmniej 12 miejsc 

siedzących, 

d) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, apteczka pierwszej pomocy, 

e) niezwłoczne zapewnienie rezerwowego autobusu/busa w przypadku awarii używanego 

autobusu/busa, 

f) przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych w autobusie/busie pasażerów,  

g) zapewnienia odpowiedniego standardu przewozów (przewożenie wyłącznie uczestników 

projektu, zapewnienie wszystkim miejsc siedzących, ogrzewanie wg potrzeb itp.), 

i) przestrzegania regularności oraz punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem 

przejazdów, w tym też odpowiednie reagowanie na warunki pogodowe, 

j) kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i wykazywać się wysoką 

kulturą osobistą,   

k) zapewnienie stałej łączności Zamawiającego z kierowcą/kierowcami. 

 

Dotyczy wszystkich wyżej wymienionych zadań: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji oraz jej oznakowania 

zgodnie z zasadami promowania projektu, w tym: 

a. Listy obecności; 

b. Protokoły odbioru cateringu; 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu raz na kwartał kserokopii 

dokumentacji opisanej w punkcie a – b. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu realizacji zadań. 

Wykonawca przedłoży propozycję harmonogramu Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

dnia podpisania umowy. Propozycja musi zostać zwrotnie zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

3. Faktyczny odbiór realizowanego zadania nastąpi poprzez pisemny protokół odbioru, 

sporządzony przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji. 

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Realizacja zamówienia: w okresie podpisania umowy do 31.12.2020r. 

 

DODATKOWE INFORMACJE. 

1. Dodatkowych informacji może udzielić kierownik GOPS w Kaźmierzu - pani Barbara Armon  

tel. 61-29-18-360. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1.   Na oferty oczekujemy do 28.12.2018 r. 


