Toruń, dnia 22.09.2017 r.
Rozeznanie rynku
w ramach projektu: „Dobry dom – profesjonalna opieka i wsparcie”
1. Zamawiający: Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów
"ŁĄCZYMY POKOLENIA" z siedzibą w Toruniu, ul. Piastowska 5/1, 87-100 Toruń, NIP 8792677052,
REGON 360587437.
2. Dotyczy: wydarzeń kulturalnych świadczonych przez okres około 27 miesięcy dla 10 Uczestników
DDP w Toruniu.
3. Usługa świadczona będzie w okresie od 22.10.2017 r. do 31.12.2019 r., w dni robocze
tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy DDP.
4. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodne
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Do składania ofert upoważnione są wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).
Przedmiot rozeznania rynku:
Przedmiotem rozeznania jest organizacja 27 wydarzeń kulturalnych dla uczestników Dziennego Domu
Pobytu w Toruniu w terminie 22.10.2017 r. - 31.12.2019 r. – średnio 1 miesięcznie.
Zamawiający przewiduje następujące przykładowe rodzaje działań:
1. Organizacja eventu muzycznego. Organizator zapewni realizację eventu z udziałem muzyków.
Program wydarzenia powinien być zaplanowany na min. 4 godz. i uwzględniać elementy aktywizacji
uczestników przebywających w DDP oraz ich opiekunów itp. (maksymalnie 30 osób). Do
obowiązków organizatora należy zapewnienie kadry o odpowiednich kwalifikacjach, zapewnienie
odpowiedniej aparatury nagłaśniającej/instrumentów muzycznych itp. Organizator zapewnia
również materiały drukowane dla uczestników (w formie śpiewników/opisów itp.) pomocnych
w realizacji wydarzenia oraz drobny poczęstunek.
2. Organizacja eventu artystycznego. Organizator zapewni realizację eventu z udziałem artysty (poeta,
pisarz, aktor itd.). Program wydarzenia powinien być zaplanowany na min. 4 godz. i uwzględniać
elementy aktywizacji uczestników przebywających w DDP oraz ich opiekunów itp. (maksymalnie 30
osób). Do obowiązków organizatora należy zapewnienie prowadzenia przez osobę
o odpowiednich kwalifikacjach, zapewnienie odpowiedniej aparatury nagłaśniającej/ instrumentów
muzycznych niezbędnych do realizacji spotkania itp. Organizator zapewnia również materiały
drukowane dla uczestników (w formie książek, przewodników itp.) pomocnych w realizacji
wydarzenia oraz drobny poczęstunek.
3. Organizacja tematycznego wydarzenia kulturalnego. Organizator zapewni realizację eventu
z udziałem prelegentów. Program wydarzenia powinien być zaplanowany na min. 4 godz.
i uwzględniać elementy aktywizacji uczestników przebywających w DDP oraz ich opiekunów itp.
(maksymalnie 30 osób). Do obowiązków organizatora należy zapewnienie prelegentów,
zapewnienie odpowiedniej aparatury nagłaśniającej/rekwizytów/strojów itp. Organizator zapewnia
również materiały drukowane dla uczestników (w formie przewodników/zestawień/ciekawostek
opisów itp.) pomocnych w realizacji wydarzenia oraz drobny poczęstunek.

Wszystkie działania będą się odbywać na terenie Miasta Toruń oraz podtoruńskich gmin Lubicz, Łysomice.
Miejsce realizacji wydarzenia będzie każdorazowo ustalane z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega
również, że okres realizacji usługi może zostać przedłużony.
Osoba do kontaktu:
Anna Świtoń - tel.: 512 390 244 lub adres email: fundacja@laczymypokolenia.org.
Termin i miejsce składania oferty
Oferty prosimy składać na załączonym formularzu do 29.09.2017 r. pod adres:
fundacja@laczymypokolenia.org lub osobiście do siedziby Fundacji na rzecz integracji
międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów "ŁĄCZYMY POKOLENIA", ul. Piastowska 5/1, 87-100 Toruń.

