
 
 
 
    
 
 
 

  
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 poszukuje podmiotu: 
dysponuj ącego sal ą odpowiedni ą do organizacji zabawy mikołajkowej   

i umo żliwiaj ącego zapewnienie usługi gastronomicznej 
 

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, w dniu 04 grudnia 2011 roku, zabawy mikołajkowej dla  Uczestników projektu oraz Ich dzieci. 
Wobec powyższego poszukujemy do wynajęcia lokalu, w którym mogłaby zostać zorganizowana zabawa mikołajkowa oraz 
zapewniony poczęstunek w formie szwedzkich stołów i gorący posiłek – pizza. 
Przewidujemy, że w zabawie mikołajkowej weźmie udział ok. 100 osób, w tym około 60 dzieci. Organizacja zabawy przewidziana 
została do zlecenia na podstawie odrębnego ogłoszenia. 
   
Oczekiwania: 
� dysponowanie bazą lokalową na terenie miasta (usytuowanie w centrum miasta bądź dogodny dojazd komunikacją MPK) 
� dysponowanie bazą lokalową w wielkości dostosowanej do planowanych działań ∗ 
� przygotowanie poczęstunku w formie stołów szwedzkich: stoisko owocowe, stoisko czekoladowe i stoisko z sokami z owoców 

naturalnych oraz stół z kawą i herbatą  
� zapewnienie odpowiednich warunków do spożycia gorącego posiłku (miejsce przy stołach dla wszystkich Uczestników) 
� zapewnienie szatni wraz z obsługą 
� zagwarantowanie dostępu do sanitariatów 
� zapewnienie obsługi podczas imprezy   
� ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na terenie obiektu, w którym odbędzie się zabawa 
� doświadczenie przy przygotowaniu lub/i organizacji lub/i obsłudze podobnych przedsięwzięć 

 
Wymagane dokumenty: 
� oferta ze szczegółowym kosztorysem (w tym z wyszczególnieniem cen jednostkowych) przy założeniu, że wymiar czasowy 

imprezy to 5 godzin, a liczba uczestników to około 100 osób, w tym około 60 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 podobnych przedsięwzięć 
� cena 
 
Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie w kancelarii tut. Ośrodka oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej 
kopercie do dnia 18 listopada 2011 r. do godz. 10 00 z dopiskiem: dotyczy wynaj ęcia sali na zabaw ę mikołajkow ą i zapewnienia 
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.                 
                  
∗ Ogłaszający zastrzega sobie możliwość  wizytacji lokalu przed podjęciem decyzji o wyborze podmiotu. 
 
 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
/-/ Maria Gadomska 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Siedlcach 

 
 
 
 

 
Projekt pn.:  „Stawiam na siebie!”   

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 


