
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU
ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

tel.:(65)545-40-37 fax:(65)545-35-06   sekretariat@cusrawicz.pl   www. cusrawicz.pl

Rawicz, 13.06.2022r. 
Znak sprawy: I.331.24.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu zwraca się z zapytaniem ofertowym na
zatrudnienie wychowawców wypoczynku i kierownika wypoczynku 

dla uczestników wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Usług Społecznych w
Rawiczu

I. Zamawiający:
Gmina Rawicz – Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz 

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  zapytania  ofertowego  z  zachowaniem  zasady
konkurencyjności,  zgodnie  z  informacjami  określonymi  w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym,
przepisami wewnętrznymi Zamawiającego -  zamówienie podprogowe zwolnione z obowiązku
stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.). 

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna. 
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie: 
1.  Wychowawców  wypoczynku  w  ramach  „Aktywnych  Półkolonii” organizowanych  przez
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – dwóch wychowawców na każdy turnus.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 04.07.2022r. do dnia 26.08.2022r..
w terminach:
1. Od dnia 04.07.2022r. do dnia 08.07.2022r. (turnus I)
2. Od dnia 11.07.2022r. do dnia 15.07.2022r. (turnus II)
3. Od dnia 08.08.2022r. do dnia 12.08.2022r. (turnus III)
4. Od dnia 22.08.2021r. do dnia 26.08.2022r. (turnus IV)

1.1. Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy: 
- zapoznanie się z kartami kwalifkacyjnymi uczestników wypoczynku;
- poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;
-  prowadzenie  dziennika  zajęć  realizowanych  podczas  wypoczynku,  którego  wzór  określa
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- realizacja planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę przekazanego przez
Zamawiającego;
- organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
- realizacja programu;
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-  sprawowanie  opieki  nad  uczestnikami  wypoczynku  zorganizowanymi  w  grupę  w  zakresie
higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;
- zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie
korzystania  z  wyznaczonych obszarów wodnych,  o  których mowa w art.  2  ustawy z  dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
- prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.
1.2. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wynosi 12.
Dzieci w wieku 8-12 lat.
1.3. Czas pracy wychowawcy wypoczynku: 7,5 godz. dziennie, w godzinach od 8.00 do 15.30.
Łączna liczba godzin przypadająca na jeden turnus: 37,50 godz.

2. Wychowawców wypoczynku  i  kierownika wypoczynku w ramach wypoczynku letniego w
Srebrnej  Górze  organizowanych  przez  Centrum  Usług  Społecznych  w  Rawiczu  –  dwóch
wychowawców i jeden kierownik na każdy turnus.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 25.07.2022r. do dnia 29.07.2022r. (turnus I) oraz
od dnia 08.08.2022r. do dnia 12.08.2022r. (turnus II).

2.1. Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:
- zgodnie z zapisami pkt 1.1.
2.2. Do obowiązków kierownika wypoczynku należy:
- kierowanie wypoczynkiem;
- realizacja i kontrola planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku przekazanych przez
Zamawiającego;
-  ustalenie  i  przydzielenie  szczegółowego  zakresu  czynności  wychowawcom  wypoczynku,
trenerom  i  instruktorom  sportu,  rekreacji  i  innym  osobom  prowadzącym  zajęcia  podczas
wypoczynku;
- kontrola wykonywania obowiązków przez pozostałe osoby stanowiące kadrę obozu,
- zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców 
do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku 
z miejsca i do miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku;
- nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;
-  zapewnienie  uczestnikom  wypoczynku  korzystania  wyłącznie  z  wyznaczonych  obszarów
wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających  na  obszarach  wodnych,  w  obecności  ratownika  wodnego  i  wychowawcy
wypoczynku;
- przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika 
zajęć i kart kwalifkacyjnych;
- nadzór nad realizacją programu;
- podział uczestników wypoczynku na grupy.
2.3. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wynosi 12 
osób. Dzieci w wieku 9-13 lat.
2.4. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką kierownika wypoczynku wynosi 
24 osoby. Dzieci w wieku 9-13 lat. 
2.5.  Wychowawca  wypoczynku  i  kierownik  wypoczynku  w  ramach  wypoczynku  letniego  w
Srebrnej Górze zapewnia uczestnikom wypoczynku właściwą opiekę od momentu przejęcia ich
od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom.
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IV. Cena i warunki udziału w postępowaniu:
1. Zaoferowana  cena  musi  uwzględniać  wykonanie  wszystkich  czynności  i  prac  w  ramach
zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez
okres i na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury dodatkowej.
3.  Cenę  należy  wyrazić  w  jednostkach  pieniężnych,  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po
przecinku, w walucie polskiej (PLN).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia
umowy  bez  podania  przyczyny.  W  takiej  sytuacji  Zamawiający  nie  ponosi  żądnej
odpowiedzialności , w tym odszkodowawczej. 
5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia, osoby spełniające
warunki:
a) dla osób wykonujących czynności wychowawcy wypoczynku: 
1. nie była karana za umyśle przestępstwo:
- przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
- przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209kk,
- przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z 29.07.2005r. O przeciwdziałaniu narkomanii,
-  wobec której  nie  orzeczono zakazu  prowadzenia  działalności  związanej  z  wychowywaniem,
leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi  lub zakazu przebywania w określonych
środowiskach  lub  miejscach,  kontaktowania  się  z  określonymi  osobami,  zbliżania  się  do
określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
2. ukończyła 18 lat,
3. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
Wychowawcą może być tylko osoba, która ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku. 

Warunek posiadania średniego wykształcenia nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co
najmniej przewodnika lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej, pełniących funkcję
kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych
przez organizacje harcerskie. 

Warunek posiadania kursu nie dotyczy nauczycieli,  osób pracujących z dziećmi w placówkach
wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie,
które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1
ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  oraz
instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, nadanym w
organizacji harcerskiej. 

W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności kandydat na wychowawcę wypoczynku
jest  obowiązany  przedstawić  organizatorowi  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego.
Informacja ta jest ważna 12 miesięcy od dnia jej wydania.
Informacji takiej nie musi przedstawiać tylko kandydat, który jest jednocześnie zatrudniony na
podstawie  przepisów,  które  przewidują  warunek  niekaralności  za  przestępstwo  popełnione
umyślnie. Taka osoba musi jednak złożyć w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności.
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Szczegółowe zasady dotyczące organizacji kursów oraz informacje dotyczące dokumentów, które
stanowią potwierdzenie kwalifkacji kandydatów znajdują się w Ustawie o systemie oświaty.
b) dla osób wykonujących czynności kierownika wypoczynku: 
1. nie była karana za umyśle przestępstwo:
- przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
- przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209kk,
- przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z 29.07.2005r. O przeciwdziałaniu narkomanii,
-  wobec której  nie  orzeczono zakazu  prowadzenia  działalności  związanej  z  wychowywaniem,
leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi  lub zakazu przebywania w określonych
środowiskach  lub  miejscach,  kontaktowania  się  z  określonymi  osobami,  zbliżania  się  do
określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
2. ukończyła 18 lat,
3. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku,
5.  posiada  co  najmniej  trzyletnie  doświadczenie  w  wykonywaniu  zadań  dydaktyczno-
wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Warunek ukończenia kursu na kierownika nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze
w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza
lub  równoważnym,  nadanym  w  organizacji  harcerskiej,  pełniących  funkcje  kierownika
wypoczynku  lub  wychowawcy  wypoczynku  w  formach  wypoczynku  organizowanych  przez
organizacje harcerskie.

Warunek  posiadania  trzyletniego  doświadczenia  nie  dotyczy  nauczycieli  oraz  instruktorów
harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym, nadanym w organizacji
harcerskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach
wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie. 

Warunek posiadania średniego wykształcenia nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co
najmniej przewodnika lub równoważnym, nadanym w organizacji harcerskiej, pełniących funkcję
kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych
przez organizacje harcerskie.

W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności,  kandydat na kierownika wypoczynku
jest  obowiązany  przedstawić  organizatorowi  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego.
Informacja ta jest ważna 12 miesięcy od dnia jej wydania.
Informacji takiej nie musi przedstawiać tylko kandydat, który jest jednocześnie zatrudniony na
podstawie  przepisów,  które  przewidują  warunek  niekaralności  za  przestępstwo  popełnione
umyślnie. Taka osoba musi jednak złożyć w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji kursów oraz informacje dotyczące dokumentów, które
stanowią potwierdzenie kwalifkacji kandydatów znajdują się w Ustawie o systemie oświaty.

V. T  ermin i sposób złożenia oferty:  
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane terminy. 
2.  Oferty  –  należy  złożyć  do  dnia  15.06.2022r.  do  godz.:  14.30.  osobiście  w  siedzibie
Zamawiającego, tj.: Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-
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900 Rawicz pok. nr  209 lub przesłać za pomocą poczty :  adres jw. z  dopiskiem „Oferta na
zatrudnienie wychowawców wypoczynku i kierownika wypoczynku”; poprzez złożenie oferty
za pośrednictwem email: zp@cusrawicz.pl - w temacie wiadomości: „Oferta na zatrudnienie
wychowawców wypoczynku i kierownika wypoczynku”.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu. 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
- w zakresie przedmiotu zamówienia i zapytania ofertowego: Karolina Ignasiak – 65 545-40-37, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:30. 
3. Otwarcie ofert: dnia 15.06.2022r. o godz.: 14.35.
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert lub niekompletne, nie będą brane
pod uwagę przy ocenie ofert.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć z ofertą, w tym wykaz oświadczeń i dokumentów,
jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w
postępowaniu:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2.
3. Kopie dokumentów stanowiące potwierdzenie kwalifkacji  i/lub doświadczenia kandydatów
(zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) oraz zaświadczenia z KRK /oświadczenia o niekaralności –
na wezwanie Zamawiającego - dotyczy wyłącznie Wykonawcy najwyżej ocenionego. 

VII. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, z
siedzibą przy ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz (zwany dalej „CUS w Rawiczu”), adres
-mail: sekretariat@cusrawicz.pl
2)  inspektorem danych osobowych w CUS w Rawiczu jest  Pan Wojciech Bawolski,  kontakt  z
inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail – iod@cusrawicz.pl; tel. 65 5467097.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 211
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2021r., poz. 1129) ) dalej „ustawa
Pzp”.
5) dane mogą być przekazywane poza teren UE.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli  czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy lub przez okres
wskazany w umowie o dofnansowanie (jeżeli dotyczy).
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem ustawowym określonym w przepisach  ustawy Pzp,  związanym z  udziałem w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych
danych wynikają z ustawy Pzp.
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8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą proflowane.
9) posiada Pani/Pan:
a)    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  zamawiający  może  żądać  od  osoby,  której  dane  dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji  mających na celu sprecyzowanie żądania,  w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
b)    na podstawie art.  16  RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych  (skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)    na podstawie art.  18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia  korzystania  ze  środków ochrony prawnej  lub  w celu  ochrony praw innej  osoby
fzycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego) - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
d)    prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

VIII. Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2.
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