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ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: udzielenia zam6wienia publicznego do kwoty 30 OOO € zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiei Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2'J.64, z p62n, zm.)
na zorganizowanie zielonej szkoly dla uczni6w z Gimnazjum nr 2L i Gimnazjum nr 25 w Gdyni
oraz ich pracownik6w w ramach projektu: ,,Rozwili skrzydla - program kompleksowego wsparcia
gimnazi6w w Gdyni" - dofinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Przedmiotem zam6wienia jest: zorganizowanie zielonej szkoty dta uczni6w Gimnazjum N ZL

i Gimnazjum nr 25 w Gdyni oraz ich pracownik6w, w ramach projektu: ,,Rozwiri skrzydla - progrom

kompleksowego wsporcio gimnazjow w Gdyni"- dofinansowanego ze Srodk6w Europejskiego

Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa pomorskiego

na lata 20L4-2020.

1. Dane Zamawiajqcego:

l.l.Zamawiajqcym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52154,

reprezentowana przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni.

1.2. Wydzial prowadzqcy postQpowanie - Wydzial Edukacji w Urzqdzie Miasta Gdyni.

tel.58 76777 OO

fax: 58 76L77 03

email: wydz.ed ukacji@gdynia.pl

1.3. Postqpowanie prowadzone jest do kwoty 30.000 euro.

2. opis przedmiotu zam6wienia stanowi zalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Zam6wienie zostalo podzielone na 2 czqSci:

3.1 CzqSi 1: Zorganizowanie zielonej szkoly w terminie: wrzesiefi 2Ot7r.

3.2 Czq6i 2:Zorganizowanie zielonej szkoly w terminie: maj - czerwiec 2018r.
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Zamawiajqcy umoiliwia sktadanie ofert czq6ciowych. W zwilzku z tym, ii zar6wno w czqjci 1,

iak i w czq5ci 2 uczestnikami wyjazdu se te same osoby, nie dopuszcza siq zorganizowania zietonej

szkoty w tym samym miejscu.

4. Termin wykonania przedmiotu zam6wienia:

4.1. W czqici 1: wrzesiefl 2OL7r.

4.2, W czq5ci 2: maj - czerwiec 2018r.

5. Wymagania stawiane Wykonawcq:

5.1. Wykonawca przedlo2y Zamawiajqcemu wa2ne za6wiadczenie o wpisie do Rejestru

Orga n izato r6w Tu rystyki i PoSred n ik6w Tu rystycznych.

5'2. Wykonawca przedloiy aktualny odpis z wlaiciwego rejestru lub centralnej ewidencji

i informacji o dziala lnoSci gospodarczej.

5.3' Wykonawca zobowiqzany jest ubezpieczyi dzieci i opiekun6w od NW w czasie podr6iy

i w czasie pobytu na zielonej szkole w kwocie 10 000 zt na osobq.

5.4. Wykonawca przedstawiZamawiajqcemu najp62niej 3 dni przed rozpoczqciem zielonej szkoty

kserokopiq umowy ubezpieczenia.

5.5. Wykonawca jest stronE i odpowiada w przypadku wystqpienia nieszczq5liwego wypadku,

za prawidlowe relacje pomiqdzy ubezpieczycielem i poszkodowanym uczestnikiem wypadku

lub zdarzenia losowego.

5.6. Wykonawca do oferty dolqczy polisq ubezpieczeniowq lub inny dokument ubezpieczenia

potwierdzajqcy, 2e jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalno6ci na kwotq minimum 100 000,00 zt.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

6,1. Wykonawca winien zloiyt ofertq sporzqdzonq w jqzyku polskim, kt6rej zawarto6i stanowii

bqdzie wypelniony formularz ofertowy - o treSci odpowiadajqcej zalqcznikowi nr 2

do niniejszego zapytania ofertowego.

6.2. Zloienie oferty oznacza akceptacjq wzoru umowy, stanowiqcego zalqcznik nr 3

do niniejszego zapytania ofertowego.

6.3. Wykonawca mo2e zloiy( tylko jednq ofertq.

6.4. Oferta musi byi podpisana przez WykonawcQ (osobq uprawnionq do reprezentowania

Wykonawcy).

6.5. Do oferty nale2y dolqczyd:
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wpis do Rejestru Organizator6w Turystyki i po5rednik6w Turystycznych,

oplaconq polise,

aktualny odpis z wla6ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno6ci

gospodarczej,

propozycjq programu wyjazdu.

7. Miejsce oraz termin skladania ofert

7'1. Oferta powinna byi przeslana za posrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

i.eiez(aedvnia.pl. pocztq lub dostarczona osobiScie do Wydzialu Edukacji Urzqdu Miasta

Gdyni adres: Urzqd Miasta Gdyni, Wydzial Edukacji, 81-310 Gdynia, ul. Slqska 35-37, pok.

C 100 do dnia 28.07.2017r. do godziny 09.00.

7.2. Oferty zto2one po terminie nie bqdq rozpatrywane.

7'3. Zamawiajqcy mo2e wezwai Wykonawcq w wyznaczonym terminie do wyja$niefi tre$ci

zlo2onej oferty lub uzupelniefi zlo2onej oferty.

8. Termin zwiqzania ofertq - 30 dni od terminu skladania ofert.

9. Spos6b obliczenia ceny

9.1". Cena oferty powinna zawierai wszystkie zobowiqzania (koszty) niezbqdne do prawidtowego

wykonania zam6wienia, musi byi podana cyfrowo i slownie, z wyodrqbnieniem nale2nego

podatku VAT z dokladno3ciq do dw6ch miejsc po przecinku.

9.2. Wykonawca okre6li warto5i oferty w uwzglqdnieniem wszystkich koszt6w niezbqdnych

do prawidlowego zrealizowania zam6wienia wynikajqcych wprost z zapytania ofertowego.

9.3. Wykonawca zobowiqzany jest do uzyskania wszelkich niezbqdnych informacji, kt6re mogq

byi konieczne do prawidlowej wyceny przedmiotu zam6wienia i zawarcia umowy, gdy2 wyklucza

siq mozliwo6i roszczed Wykonawcy zwiqzanych z btqdnym skalkulowaniem ceny

lub pominiqciem element6w niezbqdnych do prawidfowego wykonania zamowienia.

l0.Kryterium oceny ofert jest cena brutto -waga lOO%,

ll.Dodatkowe informacje

11.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania siq z Wykonawcami sq: inspektor w Wydziale

Edukacji Urzqdu Miasta Gdyni - Justyna Giez, tel. 58 761 77 24, e-mail: i.eiez@edvnia.pl
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oraz gl6wny specjalista w Wydziale Edukacji Urzqdu Miasta Gdyni - Marta Burkiewicz,

tel, 58 76L77 24, e-mail: m.burkiewicz@sdvnia.pl.

12. Zalqczniki

72.7. Zalqcznik nr 1 - Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia,

12.2. Zalqcznik nr 2 - Formularz ofertowy,

12.3. Zalqcznik nr 3 - Wz6r umowy.

ZATWIERDZAM:

o.t"..0V.Ol ,lW Z-co

Otrzvmuia:

1. Adresat;

2. Wydzial Edukacji, Referat Projekt6w Edukacyjnych - aa

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny
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Zalqcznik nr 1

SZCZEG6TOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

1. Okre6lenie przedmiotu zam6wienia.

Przedmiotem zam6wienia jest: zorganizowanie zielonej szkoly dla uczni6w Gimnazjum nr 21

i Gimnazjum nr 25 w Gdyni oraz ich pracownik6w, w ramach projektu: ,,Rozwiri skrzydlo -
progrom kompleksowego wsporcio gimnazj6w w Gdyni"- dofinansowanego ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.

2. Zam6wienie zostalo podzielone na 2 czq5ci.

2.t CzqSc L: Zorganizowanie zielonej szkoly w terminie: wrzesieri 2OI7 r.

2.2 czqsi 2: zorganizowanie zielonej szkoly w terminie: maj - czerwiec 201g r"

Zamawiajqcy umoiliwia skladanie ofert czqSciowych. W zwiqzku, ii zar6wno w czq6ci 1 jak

i w czqSci 2 uczestnikami wyjazdu sE te same osoby, nie dopuszcza siq zorganizowanie zielonej

szkoty w tym samym miejscu.

Uczestnicy:

a) uczniowie wraz opiekunami z Gimnazjum nr 21 w Gdyni (w tym: 1 - 2 uczni6w na w6zkach

inwalidzkich, 3 uczni6w z niepelnosprawno$ciami zloionymi) otaz uczniowie wraz

z opiekunami z Gimnazjum nr 25 w Gdyni

b) Liczba uczestnik6w zielonej szkoty:

o Gimnazjum nr 2L - t9 uczni6w oraz 8 pracownik6w,

o Gimnazjum nr 25-2 uczni6w oraz2 pracownik6w

c) Zamawiajqcy zastrzega moiliwo6i zmniejszenia ilo6ci uczestnik6w zielonej szkoly. Za osoby

kt6re nie wezmE udzialu w zielonej szkole Wykonawca nie obciqiy Zamawiajqcego kosztami.

Mieisce realizacji:

Wykonawca bqdzie zobowiqzany do zorganizowania zielonej szkoly w atrakcyjnym miejscu pod

wzglqdem turystycznym w odleglo$ci nie wiqkszej ni2 300 km od siedziby Zamawiajqcego.

Zamawiajqcy zastrzega, aby miejsce organizacji zielonej szkoly znajdowalo siq poza

aglomeracjami miejskimi oraz z dala od d169 szybkiego ruchu.

3.
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5. Termin realizacji:

a) W czq$ci 1: wrzesiei 2077 r.

b) W czq$ci 2: maj- czerwiec 2018r.

6. Czas realizacji:

W obu czq5ciach czas realizacjiwynosi: 5 dni ( 4 noclegi).

7, Opiekunowie:

Ze strony Zamawiajqcego, podczas zielonej szkoly opiekunami dzieci bqdq: 1 kierownik,

7 pracownik6w szkoty oraz2 asystent6w os6b niepelnosprawnych.

8. Zamawiajqcy zrealizuje zakres zam6wienia zgodnie z przepisamiokrejlonymi w:

a) Ustawie z dnia 1.4 grudnia 2016 r. - Prawo o5wiatowe (Dz. U. z2Ot7 r., poz.59 z p6in. zm.),

b) Ustawie z dnia 29 sierpnia t997r. o uslugach turystycznych (Dz. U z2076r.,poz.L87 zpoin.

zm.)

9. Wymagania dotyczqce obiektu:

Obiekt musi znajdowai siq na terenie o5wietlonym, strze2onym, z dala od gt6wnych szos,

torowiska i du2ych zaklad6w przemystowych. Wymagane jest przystosowanie o$rodka do potrzeb

os6b niepelnosprawnych z podjazdem na w6zki. W przypadku budynku wielopiqtrowego

dzialajqca winda, jeieli jej brak zapewnii pokoje na parterze. Dodatkowe wyposaienie o6rodka:

6wietlica z W, sala do zaig(., boiska do: koszyk6wki, siatk6wki, pilki no2nej, basen - jeieli nie ma

w obiekcie zapewnii jedno wyj5cie dla wszystkich os6b.

10. Wymagania dotyczqce zakwaterowania:

a) Uczestnicy bgdq zakwaterowani w takich obiektach jak: dom wczasowy, pensjonat

lub o3rodek obozowy z budynkami, pawilonami. Zamawiajqcy wyklucza: domki wczasowe,

budynki szkolne, internaty, bursy zaadoptowane na czas wakacji, jako obiekty obozowe.

Ka2dy obiekt, w kt6rym Wykonawca zakwateruje uczestnik6w powinien spelnia( wymogi

zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2OO4r. w sprawie

obiekt6w hotelarskich i innych obiekt6w, w kt6rych sq Swiadczone uslugi hotelarskie (tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z p6in. zm.);

b) W przypadku zmian pogodowych (znacznego obni2enia temperatury), temperatura

w pokojach nie moie byi ni2sza ni2 18"C.

c) Do dyspozycji uczestnik6w powinny byi pokoje: 2,3, 4 - osobowe z lazienkami (prysznic lub

wanna, WC, umywalka). Pokoje powinny byi wyposaione w minimum: l62ka, szafa

ubraniowa, krzesla, stolik. Zamawiajqcy wyklucza l62ka piqtrowe, polowe rozkladane tzw.

dostawki);
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d) Zamawiajqcy wymaga, by uczestnicy zakwaterowani zostali w budynku razem

z opiekunami. Pracownicy w osobnych pokojach 1 lub 2- osobowych;

e) Wykonawca bqdzie zobowiqzany podai w ofercie pelnE nazwe, dokladny adres

i opis obiektu.

11. Wymagania dotycz4ce wyiywienia:

a) Cztery posilki dziennie (Sniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja - na terenie obiektu

noclegowego, lub w terenie - w czasie odbywania wycieczki), zgodnie

z zasadami higieny oraz racjonalnego 2ywienia okre5lonymi w obowiqzujqcych przepisach

prawa;

b) Posilki majq byd urozmaicone, sycEce, odpowiadajEce normom zar6wno pod wzglqdem ilo6ci,

jakoSci, jak i warto5ci od2ywczych;

c) Wykonawca zapewni uczestnikom przez caly dzied nieograniczony dostqp do napoj6w;

d) Wykonawca zapewni uczestnikom napoje i suchy prowiant w drodze powrotnej

do domu;

e) Wykonawca bqdzie przygotowywal lub zapewnial posifki zgodnie z zasadami okreSlonymi

w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku, o bezpieczedstwie 2ywno6ci i 2ywienia (Dz.U.

z2O70r. Nr 136 poz.9t4zp6in. zm)lqcznie z przepisamiwykonawczymido tej ustawy.

12. Transport:

a) Transport uczestnik6w na ob6z odbqdzie siq autokarem klimatyzowanym. Wykonawca

zapewnia transport autokarem sprawnym. Autokar, kt6rym Wykonawca bqdzie przewozil

uczestnik6w powinien spelniai warunki dodatkowe zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra

lnfrastruktury z dnia 21 lutego 201L r. w sprawie warunk6w technicznych pojazd6w oraz

zakresu ich niezbqdnego wyposa2enia (Dz.U. 220!tr. Nr 47, poz.242l.

b) W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji prowadzqcej

do nie podstawienia wlaSciwego Srodka transportowego (okoliczno6ci uniemo2liwiajqce

wykonanie przewozu os6b), Wykonawca ma obowiqzek bezzwlocznie zapewnii

bez dodatkowej oplaty przew6z os6b do miejsca przeznaczenia przy uiyciu wlasnych

lub obcych 6rodk6w transportowych (przew6z zastqpczy).

c) Wykonawca mo2e powierzyi wykonanie przewozu innym przewo2nikom po uprzednim

powiadomieniu Zamawiajqcego, jednak2e ponosi odpowiedzialnoiC za ich czynno6ci

jak za swoje wlasne.

d) W przypadku nie zapewnienia przewozu os6b, Zamawiajqcemu przysluguje prawo wynajqcia

transportu na koszt Wykonawcy (przewoz zastqpczy).
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e) Wykonawca odpowiada za stan techniczny autokar6w oraz dopelnienie wszystkich wymog6w

ustalonych przy przewozach dzieci.

13. Wymagania stawiane Wykonawcom:

a) Wykonawca przedlo2y Zamawiajqcemu wa2ne za5wiadczenie o wpisie do Rejestru

Orga n izator6w Tu rystyki i Po5red n ik6w Turystycznych.

b) Wykonawca zobowiqzany jest ubezpieczye dzieci i opiekun6w od NW w czasie podr6iy

i w czasie pobytu na zielonej szkole w kwocie 10 000 zl na osobq.

c) Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu najp62niej 3 dni przed rozpoczqciem zielonej szkoly

kserokopiq umowy ubezpieczenia.

d) Wykonawca jest stronq i odpowiada w przypadku wystqpienia nieszczq6liwego wypadku, za

prawidlowe relacje pomiqdzy ubezpieczycielem i poszkodowanym uczestnikiem wypadku lub

zdarzenia losowego.

e) Wykonawca do oferty dolqczy polisq ubezpieczeniowq lub inny dokument ubezpieczenia

potwierdzajqcy, ie jest ubezpieczony od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dzialalnoSci.

14. Opieka medyczna:

a) Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej zgodnie

z obowiqzujqcymi, w tym zakresie przepisami.

b) Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczania

zdrowotnego, polegajqcej na wezwaniu pogotowia lub lekarza do Obiektu lub niezwtocznym

dowiezieniu uczestnika zielonej szkoly do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala)

bezplatnym transportem.

15. Wymaga nia dotyczqce zaplecza ed u kacyj no-sportowego :

a) Co najmniej jedna du2a Swietlica, sala (pomieszczenie odrqbne ni2 jadalnia),

z moiliwo6ciq prowadzenia zajq6 edukacyjnych, zorganizowania, konkurs6w.

b) Mo2liwo5i nieodplatnego korzystania ze sprzqtu TV.

c) W obiekcie musiznajdowai siq sprzet audiowizualny (multimedialny), naglaSniajqcy.

d) Pomieszczenia przeznaczone na 6wietlicq muszE znajdowai siq na terenie o6rodka

wypoczynku.

e) Wykonawca w ramach zam6wienia zapewni na wlasnoSi akcesoria do zajqi sportowych, tj.:

pilka do pilki no2nej: 3 szt., pilka do siatk6wki: 3 szt., pilka do koszyk6wki: 3 szt., 3 komplety

babinktona, ringo: 2 szt.

f) Zapewnienie boiska wrazz mo2liwo$ciq wynajqcia sprzqtu sportowego.
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16. Wymagania dotyczqce programu:

a) Wycieczki piesze.

b) Wycieczkiautokarowe minimum 4

c) Wstqpy do obiekt6w: muzea, park, wesole miasteczko itp. min. 5 wstqp6w

d) co najmniej jedno wyjscie na basen kryty z ratownikiem ( trwajqce min. 2 godz.)

e) Wykonawca przeprowadzi min jeden konkurs, kt6ry zakofczy siq rozdaniem dyplom6w oraz

drobnych upomink6w dla uczestnik6w zielonej szkoly.
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