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ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA REALIZACJĘ WYJAZDU DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE WRAZ 

Z ORGANIZACJĄ WARSZTATÓW ROBOTYCZNYCH 

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 i Szkole Podstawowej nr 209 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 i Szkole Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi przy ul. 
Wapiennej 24a, kod 91-087, kieruję do Państwa zapytanie ofertowe na realizację wyjazdu do Centrum Nauki 
Kopernik wraz z organizacją warsztatów robotycznych. 

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 DO CENTRUM NAUKI 
KOPERNIK W WARSZAWIE WRAZ Z ORGANIZACJĄ WARSZTATÓW ROBOTYCZNYCH w ramach projektu : 
"Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze 
względu na zagrożenie  niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 i Szkole Podstawowej nr 209 
przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik wraz z organizacją 

warsztatów robotycznych. dla wychowanek/wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 
w Łodzi w miesiącu maju 2018. Usługa obejmuje transport uczestników, ciepły posiłek podczas wyjazdu, zakup 
biletów wstępu oraz warsztatów robotycznych dla wychowanków.  

2. .Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
 
IV.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. W trakcie wycieczki poruszane będą zagadnienia wykraczające poza podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla gimnazjum z następujących przedmiotów: technika, fizyka, matematyka. 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) Wyjazd jednodniowy. Zbiórka w godzinach porannych w siedzibie Ośrodka, ul. Wapienna 24a. Powrót 
w godzinach wieczornych w w/w miejsce. 

b) Oferent zapewnia bezpłatny pobyt  kadry pedagogicznej proporcjonalnie do ilości uczestników. 
 

2. Oferent zapewnia możliwość realizacji programu wyjazdu poprzez- zakup biletów wstępu oraz 
warsztatów robotycznych dla uczestników. 

"W trakcie wycieczki do Centrum Nauki Kopernik, uczniowie nabędą kompetencje naukowo-techniczne: 
poznają główne zasady rządzące naturą, podstawowe pojęcia naukowe, zasady, metody i techniki oraz 
produkty i procesy techniczne, a także zrozumieją wpływ nauki i współczesnej technologii na otaczający 
świat przyrody. Kompetencje nabyte podczas wycieczki będą umożliwiać uczniom lepsze rozumienie 
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korzyści, ograniczeń i zagrożeń wynikających z zastosowań współczesnej nauki w życiu codziennym 
człowieka i w szerszej perspektywie – dla społeczności ludzkich. 
Umiejętności będą obejmować zdolność do wykorzystywania i posługiwania się narzędziami 
i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji lub 
wyciągnięcia wniosku na podstawie posiadanych informacji. Uczniowie poznają również podstawowe 
cechy postępowania naukowego oraz będą kształtować zdolność formułowania wniosków i sposobów 
rozumowania, które do tych wniosków doprowadziły. 
"Kompetencje w tym obszarze obejmują postawy krytycznego rozumienia i ciekawości, zainteresowanie 
kwestiami etycznymi oraz poszanowanie zarówno bezpieczeństwa, jak i trwałości, w szczególności 
w odniesieniu do postępu naukowo – technicznego w kontekście danej osoby, jej rodziny i społeczności 
oraz zagadnień globalnych. 
- zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik 

W trakcie zwiedzania Centrum, uczniowie będą wiązać fakty z odruchami własnego ciała, co wpływać 
będzie na trwałość sposobu uczenia. Wszystkie eksponaty w Centrum Nauki Kopernik — wiążą wiedzę 
naukową (na przykład prawa fizyki) z głębokimi odczuciami ruchowymi, wykorzystując pamięć 
kinestetyczną (czyli motoryczną). 
 
- pracownia robotyczna 

Dzięki udziałowi w zajęciach uczeń: 
• zna podstawowe zasady programowania robotów 
• umie wykorzystać wiedzę o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, 
a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych; rozumować w sposób logiczny 
i wnioskować na podstawie obserwacji zachowania zaprogramowanego robota (danego zjawiska) 
• potrafi pracować w grupie w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu, wypracować kompromis 
w sytuacji zaistnienia problemu, 
• prezentuje postawę ciekawości poznawczej; otwartości na innowacyjne rozwiązania technologiczne 
Formy pracy: warsztaty tematyczne 

TRANSPORT UCZESTNIKÓW: 

1. Przejazd autokarem z Łodzi do Centrum Nauki Kopernik 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.  
 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz terminami wskazanymi w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

2. Realizacja zgodnie z warunkami umowy. 
 

 
VI. DOKUMENTY JAKIE POWINIEN WYKONAWCA DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Zaakceptowany wzór umowy. 
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 80 

Doświadczenie  w organizacji . 20 

Razem 100 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1)  Cena oferty (brutto)- C – waga 80 % 
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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:  

1. 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. 

3. 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  
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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  w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mos_sos@wp.pl na formularzu 
oferty według załączonego wzoru. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie w  
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "SOS" nr 1  ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź  (sekretariat ) 
w terminie do dnia  21 marca   2018 r. do godz. 10.00  z dopiskiem „Oferta na organizację wycieczki do 
Centrum Kopernik 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 21 marca 2018 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. 

 
 

                                                                                               Joanna Kamińska 
                                                                                 Dyrektor MOS"SOS" nr 1 

  
ZAŁĄCZNIKI : 
-  Formularz ofertowy  
- Wzór umowy  
 
 


