ZAPYTANIE CENOWE NR ROZ/1/PN31/2022 z dnia 13.05.2022r.
KOSZTU USŁUGI OBEJMUJĄCEJ ZORGANIWZOWANIE WYJAZDU EDUKACYJNEGO DLA
UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI/OPIEKUNÓW

w ramach projektu
„Kompetencje w Gminie Staroźreby”

1. Rodzaj i przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla 164
uczniów i uczennic klas I-VIII oraz 12 nauczycieli/opiekunów ze Szkoły Podstawowej w
Staroźrebach.
Przewidywana - maksymalna ilość osób to 164 uczniów oraz 12 nauczycieli przy czym dopuszcza
się, że ostatecznie będzie mniej uczestników wyjazdu ze względu na sytuacje życiowe.
Planowane terminy i miejsce realizacji wyjazdu/wyjazdów:
Wyjazd/wyjazdy powinien/powinny odbyć się w okresie maj/czerwiec 2022 r. w czasie nauki w tygodniu
roboczym.
Miejsce:
Miejsce realizacji wyjazdów – maksymalnie do 100 km. od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach;
ul. Szkolna 7; 09-440 Staroźreby.
2. Opis realizacji przedmiotu zamówienia.

KOMPLEKSOWA USŁUGA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) PRZEJAZD AUTOKAREM (w obie strony oraz dostępność autokaru przez cały pobyt) wraz
z kierowcą i ubezpieczeniem NNW
2) POBYT W OŚRODKU, w tym dostęp do budynku/obiektu zadaszonego wyposażonego
we wszystkie niezbędne media oraz terenów zielonych przynależnych do ośrodka
3) PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ PRZEZ animatorów/nauczycieli/trenerów zapewniających
edukację matematyczno-przyrodniczą w warunkach rzeczywistych na wysokim poziomie
4) WYŻYWIENIE zapewnione dla każdego z uczniów oraz nauczycieli/opiekunów grup zawierające
min. 1 obiad/posiłek regeneracyjny, poczęstunek w formie: herbaty, zimnych napojów, wody,
drobnych przekąsek (tzw. suchy prowiant).
6) OPRACOWANIE programu zajęć i scenariuszy zgodnych z założeniami projektu (opis programu
poniżej)
7) DOKUMENTOWANIE realizacji wyjazdu i zajęć edukacyjnych poprzez: prowadzenie listy
obecności uczestników, wykonanie dobrej jakości zdjęć fotograficznych itp.
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8) PRZEKAZANIE do Biura projektu (ZDZ w Płocku, ul. Ułańska 1; 09-402 Płock) pełnej
dokumentacji wraz z rachunkiem w celu rozliczenia wyjazdu edukacyjnego.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
1. Planowany jest wyjazd dwudniowy na każdego ucznia wraz z noclegiem. Dopuszcza się pobyt
jednodniowy w zależności od możliwości noclegowych i/lub zgód rodziców dzieci na nocleg.
2. Wyjazd przewidziany jest dla maksymalnie 164 uczniów oraz 12 opiekunów (nauczycieli).
3. Dopuszcza się zorganizowanie wyjazdu w podziale na 4 grupy tj. 40 uczniów oraz 3 nauczycieli
w zależności od możliwości organizacyjnych Zleceniobiorcy/Wykonawcy.
4. Zleceniodawca dopuszcza maksymalnie podział wyjazdów na 4 grupy. Liczba poszczególnych
grup powinna oscylować ok 41 uczniów oraz 3 nauczycieli jednak dokładna liczba może się od
siebie różnić, ale nie więcej niż o 10 % grupy.
Dopuszcza się następujące warianty organizacji wyjazdu:
A. 1 wyjazd dla 164 uczniów oraz 12 nauczycieli
B. 2 wyjazdy dla 82 uczniów i 6 nauczycieli
C. 4 wyjazdy dla 41 uczniów i 3 nauczycieli.
5. Wyjazd/wyjazdy przewiduje się w trakcie dni roboczych tj. poniedziałek-piątek.
6. Przy tworzeniu programów i scenariuszy zajęć Wykonawca powinien wziąć pod uwagę
dostosowanie treści programowych dla różnej grupy wiekowej np. dla klas 1-3, klas 4-5, klas 7-8.
7. Zajęcia powinny być o wysokiej jakości, wykonane z poczuciem należytej staranności
w warunkach rzeczywistych w terenie, w formie zaciekawiających zajęć eksperymentalnych przy
użyciu nowoczesnych metod nauczania.
8. Scenariusze powinny być zgodnye z założeniami projektu zgodnie z zakresem przedstawionym
poniżej lub zbliżonym.
UZASADNIENIE WYJAZDU:
Wyjazd edukacyjny jest zasadny ponieważ zajęcia poza szkołą są organizowane wokół wybranego
tematu i integrują różne treści przedmiotowe. Odnoszą się najczęściej do ogólnych celów kształcenia
opisanych w preambule podstawy programowej (czyli tego, co w rzeczywistości szkolnej najtrudniej
osiągnąć), np.: rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
Dzięki zajęciom poza szkołą:
• lepiej się uczyć w działaniu, w naturalnych warunkach,
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• można realnie czegoś doświadczyć,
• widać związek nauki z życiem,
• łatwiej zapamiętać coś, co się zobaczy, poczuje,
• można zobaczyć, że matematyka jest wszędzie,
• doświadcza się innej kultury i można lepiej ją zrozumieć,
• porównuje się wyobrażenia z rzeczywistością,
• można wyrobić nawyk uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym,
• poznaje się dziedzictwo kulturowe.

Rozeznanie cenowe prowadzone jest zgodnie z zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
UWAGA: rozeznanie cenowe jest wstępną formą ustalenia potencjalnej wartości zamówienia i nie
wiąże pytającego do zawarcia umowy z potencjalnym oferentem, który odpowiedział na niniejsze
Zapytanie cenowe.
Termin na złożenie oferty cenowej
- do 20.05.2022 r.
Sposób złożenia oferty:
Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego (załącznik do Zapytania)
Sposób dostarczenia oferty:
- osobiście do Biura Projektu: ul. Ułańska 1; 09-0402 Płock, pokój 102 (do godziny 16:00)
- adres mailowy: projekty@zdz-plock.com.pl (do godziny 23:59)
- pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Projektu (do godziny 16:00)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozeznanie cenowe dotyczące nr ROZ/1/PN31/2022
z 13.05.2022 r.”
O złożeniu w terminie decyduje data wpływu.
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