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Potwierdzam otrzymanie rozeznania rynku:

Kielce, 7 marca 2018 r.

Data i podpis:

Zapytanie ofertowe
w postępowaniu dotyczącym zakupu usługi lub towaru
o wartości powyżej 50 tys. zł netto w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach projektu „Masz staż” realizowanego przez Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 109A w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1
„Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na
podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze
RPSW.08.05.01-26-0003/16.
Zwracam się z prośbą o wycenę następującej usługi:
-

Organizacja obozu językowego na terenie Polski

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego
ul. Jagiellońska 109A
25-734 Kielce
NIP 959-11-75-195
Regon 290859878
Termin i miejsce dostawy: II połowa sierpnia 2018 r.
Szczegółowy przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja obozu językowego (j. angielski) dla 47 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych z woj. świętokrzyskiego, prowadzących kształcenie zawodowe; termin II
połowa sierpnia 2018 r. Pobyt uczniów ma zostać zorganizowany w obiekcie wypoczynkowym
średniej kategorii turystycznej zlokalizowanym w miejscowości turystycznej górskiej lub nadmorskiej.
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Ośrodek musi posiadać sprzęt rekreacyjno – sportowy, salę dydaktyczną lub(i) salę konferencyjną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w terenie ośrodka wypoczynkowego przed
wyborem najkorzystniejszej oferty w celu potwierdzenia zgodności przedłożonej oferty ze stanem
rzeczywistym.
2. Uczniowie powinni zostać zakwaterowani w pokojach maksymalnie 5-osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic).
3. Na terenie ośrodka powinno być minimum jedno pomieszczenie z telewizją satelitarną i z
komputerem z dostępem do internetu.
4. Ośrodek powinien posiadać miejsce umożliwiające zorganizowanie grilla lub ogniska dla całej grupy
niezależnie od pogody.
5. Zamawiający wymaga, aby w Ośrodku była duża sala (ze sprzętem nagłaśniającym), gdzie można
zorganizować dyskotekę, zabawy, konkursy oraz przeprowadzić zajęcia edukacyjne.
6. W przypadku niskich temperatur powinno być możliwe ogrzewanie pokoi, pomieszczeń, w których
będą przebywać uczestnicy bez naliczania dodatkowych kosztów.
7. Wykonawca zapewnia opiekę medyczną tj.: całodobową opiekę pielęgniarki, która jest stale
obecna i dostępna na terenie ośrodka, oraz lekarza dostępnego na wezwanie do ośrodka, lub – w
razie potrzeby uczestnicy zostaną dowiezieni do placówki ochrony zdrowia, szpitala przez wykonawcę
samochodem będącym w dyspozycji ośrodka na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni apteczkę
z podstawowymi środkami opatrunkowymi typu bandaż, plaster, woda utleniona, termometrem
lekarskim i lekami według załącznika 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego
(Dz. U. poz. 497).
8. Ośrodek ma spełniać wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej,
warunków higieniczno – sanitarnych oraz ochrony środowiska określone przepisami o ochronie
przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska dot. organizowania tego
typu wypoczynku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wykonawca zapewnia zakwaterowanie,
wyżywienie, udział w wycieczkach, wyjściach, imprezach i noclegi dla uczniów, opiekunów
i kierownika.
9. Dla wszystkich uczestników obozu Wykonawca zapewni w stołówce na miejscu wyżywienie: trzy
posiłki dziennie (śniadania, obiady dwudaniowe wraz z deserem, kolacje). Wyżywienie ma być zgodne
z zapotrzebowaniem energetycznym oraz zasadami żywienia młodzieży w wieku 17-19 lat, przy
zastosowaniu produktów naturalnych, nieprzetworzonych lub nisko przetworzonych. W żywieniu
należy unikać dodatków chemicznych i produktów wysoko przetworzonych. Jadłospisy zawierające
gramatury poszczególnych składników przygotowane będą przez osobę uprawnioną (dietetyk lub
technolog żywienia). W razie organizacji wycieczki lub dłuższego wyjścia poza teren ośrodka –
Wykonawca zapewni uczestnikom dodatkowo wodę mineralną (0,5 l) oraz drożdżówkę (kanapkę).
Wszystkie posiłki muszą być przygotowane zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia
określonymi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie o bezpieczeństwie
żywności i żywienia ( Dz.U.z 2006 r. nr 171, poz. 1225) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej
ustawy.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnieni właściwą liczbę opiekunów, którzy sprawują opiekę
całodobową dla uczestników zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i sposobów
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia
08.11.2001 (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516).
11. Wykonawca zapewni na własny koszt oraz we własnym zakresie dla wszystkich uczestników
obozu przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez nauczycieli z kwalifikacjami
do nauczania języka angielskiego oraz native speakerów w grupach 12-13 osobowych (dwa bloki
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edukacyjne po 2 godz. lekcyjne (45 min.) dziennie przez 8 dni pobytu). Zajęcia powinny być
prowadzone w sposób interesujący np. poprzez symulacje językowe, konwersacje, filmy, ćwiczenia,
rozwijanie umiejętności komunikacji językowej itp.) oraz zapewniający rozwijanie umiejętności
językowych w działaniu (learning by doing). Uczestnicy będą doskonalić wiedzę językową przez
całkowite zanurzenie w języku angielskim. Wykonawca zapewnia pomoce dydaktyczne niezbędne do
prowadzenia zajęć oraz zapewni, żeby uczestnicy i kadra porozumiewała się w języku angielskim
podczas zajęć i poza nimi. Wykonawca zapewni, że część dnia poza blokami edukacyjnymi będzie
zagospodarowana zajęciami ruchowymi, wycieczkami oraz atrakcjami sprzyjającymi aktywnemu
wypoczynkowi.
12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dodatkowe usługi (objęte ceną za usługę) tj.:
a) transport uczestników z Jędrzejowa, Końskich i Skarżyska (wyjazd w godzinach porannych na obóz)
oraz powrót (wyjazd do i z ośrodka w godzinach porannych) autokarem, sprawnym technicznie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia każdego autobusu przez odpowiednie służby przed
rozpoczęciem podróży,
b)Wykonawca
zapewnia
opiekę
jednej
pielęgniarki
w
czasie
trwania
usługi,
c) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ubezpieczenia OC uczestników na czas transportu
i pobytu na obozie w ośrodku w wysokości minimum 5 000,00 zł na każdego uczestnika obozu.
Ubezpieczenie to Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy,
d) Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników koszulki oraz czapeczki z daszkiem, pendrivy,
notatniki i długopisy z logo Unii Europejskiej i nazwą Projektu,
e) Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników obozu dyplomy uczestnictwa w obozie z logo Unii
Europejskiej i nazwą Projektu.
13. Wymagane jest, aby Wykonawca miał doświadczenie w organizacji przynajmniej trzech obozów
dla dzieci i młodzieży, w tym jednego językowego z udziałem nativespeakerów oraz posiadał
potwierdzenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wydanego
przez Urząd Marszałkowski oraz aktualną gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową.
14. Zamawiający planuje dziesięciodniowy obóz językowy (dziewięć noclegów, 8 pełnych wyżywień
plus dwa niepełne w dniu przyjazdu i wyjazdu).
15. Planuje się, aby pobyt rozpoczynał się w ośrodku obiadokolacją w dniu przyjazdu niezależnie od
godziny przyjazdu, a kończył w ośrodku śniadaniem + suchy prowiant na drogę powrotną w dniu
wyjazdu.

Oferty należy złożyć do 14.03.2018 r.
Wycenę usługi proszę składać za pomocą faksu 041-345-78-88,
drogą mailową martamaniara@wsepinm.edu.pl
lub w biurze projektu: Kielce, ul. Jagiellońska 109A w godz. 8-16 pok.129
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Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres Oferenta, cenę brutto za wykonanie całości
zamówienia, ceny jednostkowe za uczestnika obozu, termin wykonania przedmiotu zamówienia,
termin ważności oferty, warunki płatności.
Kryteria oceny ofert:
Kryterium cena – 100 %
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość
punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalna ilość punktów - 100
otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, natomiast oferty pozostałych wykonawców otrzymają odpowiednio mniejsza ilość
punktów zgodnie z poniższym wzorem:
P= Cn/Cb*100%
gdzie:
P- liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Cn - najniższa zaoferowana cena
Cb – cena oferty badanej
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że zostały złożone oferty,
które otrzymały taką sama ilość punktów, wzywa się wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
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