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ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

DOT.  REALIZACJI WYJAZDU PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEGO 

W związku z realizacją projektu „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w 

Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Gimnazjum nr 54 

przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi przy ul. Wapiennej 24a, kod 91-087, kieruję do 

Państwa zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku dot. realizacji wyjazdu przyrodniczo-ekologicznego. 

Proponowaną przez Państwa cenę usługi zgodnej z poniższą specyfikację proszę zamieścić w przesłanym 

załączniku nr 1. 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji wyjazdu przyrodniczo-ekologicznego dla 

wychowanek/wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi. Przedmiot 

zamówienia został podzielony na dwie części: 

Część I – ORGANIZACJA WYJAZDU PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNEGO (5 dni od poniedziałku do piątku) 

Wyjazd przyrodniczo-ekologiczny będzie miał formę wyjazdowego projektu interdyscyplinarnego, łączącego 

w elementy nauk geograficznych, fizyczno-chemicznych oraz biologicznych. Projekt ma pobudzić ciekawość 

młodych ludzi do doświadczalnego poznawania świata poprzez zaangażowanie ich w doświadczenia i proste 

prace badawcze. W projekcie położony będzie duży nacisk na rozwijanie kreatywności, samodzielności oraz 

pasji. Uczniowie będą mieli szansę i realne możliwości na zdobycie doświadczenia i umiejętności, które 

ułatwią im w przyszłości podjęcie decyzji o kierunku ich przyszłego kształcenia czy kariery zawodowej. 

a) Przedmiotem zapytania jest organizacja wyjazdu przyrodniczo – ekologicznego w terminie od 

18.09.2017 do 22.09.2017 zgodnie z podanymi niżej warunkami: 
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 Pobyt rozpoczyna się w dniu przyjazdu do ośrodka obiadem, a kończy w ostatnim dniu śniadaniem i 

obejmuje 4 noclegi. Na drogę powrotną zamiast obiadu dzieci otrzymują suchy prowiant. 

 W wyjeździe weźmie udział 48 wychowanków (3 oddziały) pod opieką kadry pedagogicznej Ośrodka. 

 Oferent zapewnia bezpłatny pobyt  kadry pedagogicznej proporcjonalnie do ilości uczestników. 

 Wymagane zaplecze (rzeczowe i osobowe) umożliwiające realizację programu przyrodniczo-

ekologicznego. 

 Oferent zapewnia możliwość realizacji programu edukacyjnego poprzez: 

 - zajęcia ekologiczne w oparciu o zaplecze dydaktyczne w czterech blokach tematycznych – woda, 

powietrze, gleba, przyroda: Dzięki udziałowi w zajęciach uczeń: 

1.zna zjawiska środowiska naturalnego z różnych perspektyw – rozszerzenie tematyki podstawy 

programowej dla gimnazjum z biologii, chemii, fizyki, m.in.: wpływu działalności człowieka na środowisko 

naturalne w tym zagrożone gatunki  i równowagę ekosystemu; wie jak organizmy wpływają na siebie 

nawzajem np. jak wzajemnie regulują swoją liczebność, opisuje zależności pokarmowe; 

2. potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce, dostrzegać zależności pomiędzy zjawiskami 

zachodzącymi w przyrodzie; potrafi przewidywać konsekwencje działalności człowieka na środowisko; 

3. prezentuje postawę otwartości na środowisko naturalne, świadomości ekologicznej. 

Formy pracy: obserwacja uczestnicząca w środowisku naturalnym, eksperyment, analiza laboratoryjna, 

szkice terenowe, mapy sytuacyjne, gra terenowa, zajęcia terenowe w oparciu o opracowane ścieżki 

dydaktyczne 

- zajęcia z zakresu astronomii i meteorologii -zajęcia polegały będą na obserwacji nieba i pogody, 

wykorzystane będą teleskopy oraz lunety, którymi dysponować powinien Ośrodek. Dzięki udziałowi w 

zajęciach uczeń: 

1. zna i rozumie procesy zachodzące w atmosferze, ma podstawową wiedzę na temat metod wykonywania 

pomiarów i obserwacji meteorologicznych, zna i rozumie zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi 

elementami pogody, 

2. zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu astronomii, zna i rozumie zależności między astronomią i 

innymi dziedzinami wiedzy, 

3. umie wykonać podstawowe pomiary i obserwacje meteorologiczne, właściwie posługuje się przyrządami 

pomiarowymi, umie wyjaśnić zjawiska zachodzące w atmosferze, potrafi zastosować właściwe metody 

pomiarowe, 

4. umie rozpoznać układy i konstelacje gwiazd na niebie, potrafi używać podstawowego sprzętu 
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obserwacyjnego, umie wykonać astrofotografię, 

5. ma świadomość roli warunków meteorologicznych w kształtowaniu środowiska, 

6. podczas pracy w grupie doskonali asertywność i współodpowiedzialność za wynik pracy całej grupy, ma 

świadomość konieczności podnoszenia własnych kompetencji 

7. posiada umiejętność zarządzenia czasem podczas wykonywanych zadań 

8. potrafi dokonać podziału zadań i obowiązków w grupie 

- konkursy i quizy ekologiczne – przeprowadzone na początku oraz na koniec wyjazdu umożliwią weryfikację 

nabycia kompetencji podczas wyjazdu (pre – postest). Zostanie dokonana ocena wyników i porównanie z 

w/w wzorcem. 

 Obiekt powinien być przystosowany do wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem 

MEN z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) 

 Ośrodek musi posiadać własną stołówkę w budynku ośrodka, która powinna zapewnić uczestnikom 

4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Wykonawca zapewni uczestnikom przez cały 

dzień nieograniczony dostęp do napojów (np. herbata, woda z sokiem). Wyżywienie będzie przygotowane w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critical Control 

Points, zwanym "systemem HACCAP", a także Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w 

sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 

zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. I z 2016r., poz. 1154). W przypadku stosowania przez 

niektórych uczestników diety, wykonawca zobowiązany jest zapewnić dania zgodnie z wytycznymi danej 

diety. 

 W razie konieczności powinna być zapewniona opieka pielęgniarki i lekarza. 

 Budynek, w którym będą zakwaterowani uczestnicy powinien posiadać pokoje 3, 4 i 5 osobowe z 

łazienkami lub typu studio. Wejścia do pokoi muszą być usytuowane wewnątrz budynku. 

 Przez całą dobę musi być zapewniona ciepła woda oraz centralne ogrzewanie włączane w razie 

potrzeby w czasie pobytu dzieci w ośrodku. 

 Muszą być zapewnione sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a w razie potrzeby również sala 

dla ewentualnych chorych, spełniająca rolę izolatki. 

 

Część II – TRANSPORT UCZESTNIKÓW WYJAZDU PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEGO 

 Przejazd autokarem z Łodzi do ośrodka i z powrotem. Organizacja przewozu dzieci musi spełniać 



 

Projekt „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na 
zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 
Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

wymogi zgodnie z przepisami Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego, dotyczące przewozu dzieci wraz 

z ubezpieczeniem. Przejazd musi odbywać się w ciągu dnia. Autokar, powinien spełniać normy emisji spalin 

minimum Euro 5. 

 

Oferty cenowe na formularzu Załącznik nr 1 proszę przesłać drogą mailową na adres mos_sos@wp.pl lub 

dostarczyć do biura projektu: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi; ul. Wapienna 24a;  

91 - 087 Łódź najpóźniej do dnia 1.06.2017 roku do godziny 10:00. 
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