ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ 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 na
realizacji wyjazdu przyrodniczo-ekologicznego
I. ZAMAWIAJĄCY
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1
ul. Wapienna 24 a
91-087 Łódź
NIP 7271890618 REGON 470639318
e-mail: mos_sos@wp.pl
II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych / t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./, a także wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami
wykonawczymi.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na REALIZACJĘ WYJAZDU PRZYRODNICZO –
EKOLOGICZNEGO w ramach 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”
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa na realizację wyjazdu przyrodniczo-ekologicznego dla
wychowanek/wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi.
ORGANIZACJA WYJAZDU PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNEGO (5 dni od poniedziałku do piątku) w
terminie 18.09.2017 r. do 22.09.2017 r. wraz z TRANSPORTEM UCZESTNIKÓW WYJAZDU
PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEGO (w terminie 18.09.2017 r.- wyjazd z Łodzi , 22.09.2017 r. powrót
do Łodzi)
2. .Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom.
IV.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. 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.
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.
b) W wyjeździe weźmie udział 48 wychowanków (3 oddziały) pod opieką kadry pedagogicznej Ośrodka.
c) Oferent zapewnia bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej proporcjonalnie do ilości uczestników.
d) Wymagane zaplecze (rzeczowe i osobowe) umożliwiające realizację programu przyrodniczoekologicznego.
e) 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)
f) Ośrodek posiada własną stołówkę w budynku ośrodka, która zapewnia 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
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a)

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.
g) W razie konieczności powinna być zapewniona opieka pielęgniarki i lekarza.
h) 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.
i) Przez całą dobę musi być zapewniona ciepła woda oraz centralne ogrzewanie włączane w razie
potrzeby w czasie pobytu dzieci w ośrodku.
j) Muszą być zapewnione sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a w razie potrzeby również sala dla
ewentualnych chorych, spełniająca rolę izolatki.
2. 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:
a)

b)
c)
d)

a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

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;
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce, dostrzegać zależności pomiędzy zjawiskami
zachodzącymi w przyrodzie; potrafi przewidywać konsekwencje działalności człowieka na środowisko;
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:
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,
zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu astronomii, zna i rozumie zależności między astronomią i
innymi dziedzinami wiedzy,
umie wykonać podstawowe pomiary i obserwacje meteorologiczne, właściwie posługuje się przyrządami
pomiarowymi, umie wyjaśnić zjawiska zachodzące w atmosferze, potrafi zastosować właściwe metody
pomiarowe,
umie rozpoznać układy i konstelacje gwiazd na niebie, potrafi używać podstawowego sprzętu
obserwacyjnego, umie wykonać astrofotografię,
ma świadomość roli warunków meteorologicznych w kształtowaniu środowiska,
podczas pracy w grupie doskonali asertywność i współodpowiedzialność za wynik pracy całej grupy, ma
świadomość konieczności podnoszenia własnych kompetencji
posiada umiejętność zarządzania czasem podczas wykonywanych zadań
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.

TRANSPORT UCZESTNIKÓW WYJAZDU PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEGO
Przejazd autokarem z Łodzi do ośrodka i z powrotem. Organizacja przewozu dzieci musi spełniać
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.
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1.

1.
2.

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz terminami wskazanymi w opisie
przedmiotu zamówienia.
Realizacja zgodnie z warunkami umowy.

VI. DOKUMENTY JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Zaakceptowany wzór umowy.
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3.

Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia wymagań Zamawiającego w zakresie , doświadczenia i
pozostałych wymagań.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN
2. Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
3. Oferowana cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i nie może
ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą:
KRYTERIUM OCENY OFERTY
WAGA [%]
Cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w ofercie
Doświadczenie w organizacji .
Razem

80
20
100

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena oferty (brutto)- C – waga 80 %
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg. wzoru:
C = Cmin/Co x 80 % x100 pkt
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena brutto spośród cen zaproponowanych w złożonych ofertach
Co - cena brutto ocenianej oferty
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzymuje oferta z najniższą ceną brutto.
2) Doświadczenie w organizacji realizującego usługę - D – waga – 20 %
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg. wzoru:
Doświadczenie w organizacji w wykonywaniu
przedmiotu zamówienia- 3 lata

0 pkt

Doświadczenie w organizacji w wykonywaniu
przedmiotu zamówienia- od 3 do 5 lat

10 pkt

Doświadczenie w organizacji w wykonywaniu
przedmiotu zamówienia - powyżej 5 lat

20 pkt

Ocena oferty zostanie wyliczona wg wzoru:
Ocena oferty = C + D
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”
D - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Doświadczenie w organizacji realizującego
usługę”
Punkty obliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie zamówienia z tym Wykonawcą, którego oferta:
a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym zapytaniu ofertowym,
b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru tj. zdobędzie największą liczbę
punktów.
IX. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą
ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje
niższa cena.
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1.

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość
podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.
4. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 21 dni po otrzymaniu
środków przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej. Zamawiający informuje, że termin płatności
wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył
w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej
50% wartości zamówienia określonego w umowie.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu
właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu
do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej ilości uczestników,
c) zabezpieczenia i kar umownych
X. Pozostałe wymagania wobec wykonawcy
3.

1)

Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym
prowadzenie dokumentacji, sporządzania sprawozdań, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań
zgłaszanych podczas realizacji usługi dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika,
2) Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności
Zamawiającego rozumiane jako realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym
przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram,
uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
3) Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do
zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji
projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.
4) Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy.
5) Terminowe przekazanie dokumentacji związanej z realizacją usługi wraz z wystawieniem faktury
VAT/rachunku zgodnie z umową.
6) Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 dni bądź
wcześniejszego zakończenia zamówienia.
8) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec
Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na formularzu oferty według załączonego wzoru.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1
ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź (sekretariat ) w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 10.00
z dopiskiem „Oferta na organizację wyjazdu przyrodniczo - ekologicznego w ramach projektu
"Edukacyjne :
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty pocztą elektroniczną na adres: mos_sos@wp.pl
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. 10:15 w Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii "SOS" nr 1, ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź pokój dyrektora
5. Termin związania ofertą 30 dni.
XII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Marzena Januszewska-Zarzycka, tel, 42 651-43-34,
e-mail: mos_sos@wp.pl
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" nr 1www.mos1.swiata.pl
2. Ponadto Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
3. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia publicznego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
zobowiązuje się podpisać umowę na świadczenie usługi.
ZAŁĄCZNIKI :
- Formularz ofertowy
- Wzór umowy
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