
 
 
 
    
 
 
 

  
Dyrektor Miejskiego O środka Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach 
 

w zwi ązku z realizacj ą projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!”  
w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społeczne j” 

Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywne j integracji przez o środki pomocy społecznej” 
 

informuje, że planuje zawrzeć umowę z podmiotem:  
dysponuj ącym sal ą konferencyjn ą,  

salą przystosowan ą do organizacji zabaw rekreacyjnych dla dzieci 
i świadcz ącym usługi gastronomiczne 

 

Opis przedsięwzięcia: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w bieżącym roku realizuje projekt systemowy pn.: „Stawiam na siebie!”, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zaplanowanych działań 
przewidujemy m.in. zorganizowanie, 28 października 2011 roku, 1-dniowej Konferencji na temat współczesnych wyzwań wobec 
wychowania.  
Wobec powyższego poszukujemy do wynajęcia lokalu, w którym mogłaby odbyć się Konferencja (na około 150 osób dorosłych) oraz 
jednocześnie byłaby możliwa organizacja zabaw dla max 80 dzieci Uczestników Konferencji. Dodatkowym warunkiem jest 
zapewnienie usługi gastronomicznej w postaci obiadu (około 230 osób), poczęstunku dla max 80 dzieci oraz serwisu kawowego  
w przerwach wykładów (około 150 osób). 
   
Oczekiwania: 
� dysponowanie bazą lokalową na terenie miasta (usytuowanie w centrum miasta bądź dogodny dojazd komunikacją MPK) 
� dysponowanie bazą lokalową w wielkości dostosowanej do liczby Uczestników organizowanych działań, tj. salą konferencyjną  

na około 150 osób, salą do organizacji zabaw dla max 80 dzieci oraz restauracyjną dla około 230 osób 
� zapewnienie wystarczającej liczby miejsc siedzących dla Uczestników Konferencji oraz stołu i krzeseł dla prelegentów 
� zapewnienie wyposażenia sali konferencyjnej w projektor multimedialny, ekran do projekcji, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, 

sprzęt nagłaśniający 
� zagwarantowanie dostępu do sanitariatów 
� zapewnienie gorącego posiłku dla około 230 osób, w formie tzw. „obiadu zasiadanego” (pierwsze danie, drugie danie, deser, 

napoje według uzgodnionego menu) 
� przygotowanie i obsługa serwisu kawowego podczas przerwy w wykładach dla około 150 osób (ciasto, ciasteczka koktajlowe, 

kawa, mleko, herbata, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe) 
� przygotowanie poczęstunku dla max 80 dzieci (soki owocowe, napoje, bułki drożdżowe) 
� posiadanie kadry oraz dysponowanie zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania usługi 
� zapewnienie obsługi podczas trwania Konferencji 
� ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na terenie obiektu, w którym odbędzie się Konferencja 
� doświadczenie przy przygotowaniu lub/i organizacji lub/i obsłudze imprez, takich jak konferencje, seminaria 
 
Wymagane dokumenty: 
� oferta ze szczegółowym kosztorysem (w tym z wyszczególnieniem cen jednostkowych)  

- I wersja kosztorysu – przy założeniu organizacji działań dla około 150 osób dorosłych i około 45 - 80 dzieci 
- II wersja kosztorysu – przy założeniu organizacji działań dla około 150 osób dorosłych i około 20 - 45 dzieci 

� zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
� zaświadczenie REGON (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
� zaświadczenie NIP (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
  
 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
� stopień spełnienia wyżej opisanych oczekiwań  
� doświadczenie przy przygotowaniu lub/i organizacji lub/i obsłudze imprez, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty 
� cena 
 
Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie w kancelarii tut. Ośrodka oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej 
kopercie do dnia 12 pa ździernika 2011 r. do godz. 12 00 z dopiskiem: dotyczy wynaj ęcia sali konferencyjnej, sali zabaw  
i świadczenia usługi gastronomicznej  (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). 
   
Bliższych informacji na temat niniejszego ogłoszenia udzielają pracownicy Działu Analityczno – Programowego MOPR: pokój nr 40,  
telefon 25 632 57 04 wew. 42 lub 14.                 
                  
 
 
 
 

 
Projekt pn.:  „Stawiam na siebie!”   

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 



 


