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Ogłoszenie nr 540056-N-2017 z dnia 2017-06-27 r.

Gmina Cedry Wielkie: Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Cedry Wielkie, w ramach projektu pn. „LEPSZY START MŁODEGO
ŻUŁAWIAKA!”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna,
Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady
pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cedry Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. Płażyńskiego 16 , 83020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 836 164, ,
e-mail magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, , faks 586 836 166.
Adres strony internetowej (URL): www.cedry-wielkie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cedry-wielkie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
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Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej lub poczty tradycyjnej
Adres:
Siedziba Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Cedry Wielkie, w ramach projektu pn. „LEPSZY START
MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!”
Numer referencyjny: ZP.271.23.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z
Gminy Cedry Wielkie, w ramach projektu pn. „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA!” 2.Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. 3.Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 6 (sześć)
części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie zastrzega liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę przetargową. 4.Opisy poszczególnych rodzajów zajęć
przeprowadzanych w ramach wyjazdów, przewidywana ilość uczestników oraz opiekunów a także łączna ilość wyjazdów zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik 4 do SIWZ. 5.W ramach realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do (dotyczy wszystkich części): 1)wyznaczenia osoby pełniącej funkcję
koordynatora wyjazdów, która będzie w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w kwestiach dotyczących organizacji wyjazdów, a w czasie ich trwania zapewni sprawny, zgodny z
programem przebieg; 2)przedstawienia szczegółowego harmonogramu wyjazdów, uzgodnionego z Zamawiającym: a)w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy dla wyjazdów organizowanych do 31
sierpnia 2017 r., b)w terminie do 28 sierpnia 2017 r. - dla wyjazdów organizowanych od 1 września do 29 czerwca 2018 r. W harmonogramie wykonawca wskaże co najmniej: terminy wyjazdów, zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego, nazwy i adresy miejsc noclegowych (jeśli są przewidziane), organizację posiłków, miejsca przewidziane do zwiedzania oraz rozkład godzinowy kolejnych pozycji programu
wyjazdów. 3)ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz pokrywania opłat drogowych, kosztów postoju na parkingach
płatnych, 4)zapewnienia wyżywienia dla uczestników wyjazdów; w przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, jako posiłek wskazana jest kanapka + sok, Wykonawca zobowiązany jest do
przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
26 lipca 2016 r. 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. U. 2016 poz. 1154). Dostarczone posiłki będą świeże i przygotowane w dniu ich dostarczenia. 5)zapewnienia transportu dla uczestników
wyjazdów przy użyciu autokarów, spełniających wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 128); sprawnych technicznie, posiadających
aktualne ubezpieczenie OC i NW. Autokary przystosowane do przewozu młodzieży szkolnej, oznaczone na czas przewozu, że wykorzystywane są do transportu młodzieży szkolnej, 6)zapewnienia do
prowadzenia autokarów przewożących uczestników wyjazdów, wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania
określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2016, poz. 1907, z późn. zm.), 7)transportu
uczestników wyjazdów ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych docelowych/zwiedzanych obiektów wraz z powrotem na miejsce wyjazdu; 8)w przypadku wystąpienia awarii
środka transportu, zapewnienia na własny koszt zastępczego środka transportu, spełniającego wymagania określone w pkt. 7 oraz w umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych (max. do 2
godzin) Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej,
Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. 9)ubezpieczenia uczestników na cały okres trwania wyjazdów
zapewnienia biletów wstępu (i pokrycia ich kosztu) dla wszystkich uczestników wyjazdów (dzieci i opiekunów) do miejsc wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ lub proponowanych przez wykonawcę, jeśli
zamawiający pozostawił wybór takiego miejsca Wykonawcy, pokrycia kosztów rezerwacji grupowych i innych związanych z realizacją programu wyjazdów. 6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie
szkody na osobie lub mieniu zaistniałe podczas wyjazdów. 7.Zamawiający zapewni uczestnictwo kierownika i opiekuna z każdej ze szkół. Ilość opiekunów dla poszczególnych grup została określona w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tabele wycieczek), stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wynagrodzenie kierownika wycieczki i opiekuna pokrywa Zamawiający. 8.Kierownik wyjazdów
wyznaczony przez Zamawiającego będzie pełnił jednocześnie funkcję pilota wycieczki. 9.Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia, przy realizacji usługi, warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz.
1516, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). 10.Wyjazdy będą odbywać się w
okresie od podpisania umowy do dnia 29.06.2018 r. Oszacowana maksymalna ilość wyjazdów dla każdego z poszczególnych zadań została określona w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-06-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-06-29

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP. 3.Zamawiający
informuje, iż wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ instytucje organizujące zajęcia edukacyjne, są jedynie przykładowymi instytucjami. Dopuszcza się zorganizowanie wyjazdu do innej niż wskazana w
załączniku nr 4 do SIWZ instytucji, niemniej jednak musi ona organizować zajęcia zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku 4 do SIWZ. 4.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona
wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, świadczył lub świadczy co najmniej 2 usługi polegające na organizacji wyjazdów edukacyjnych lub wycieczek dla uczniów przedszkoli lub szkół podstawowych lub gimnazjalnych lub liceów
lub techników lub szkół wyższych na kwotę minimalną każdej z usług: Zadanie 1: 30 000 zł brutto, Zadanie 2: 18 000 zł brutto, Zadanie 3: 2000 zł brutto, Zadanie 4: 25 000 zł brutto, Zadanie 5: 14 000 zł
brutto, Zadanie 6 – 7 000 zł brutto. W przypadku złożenia ofert na kilka części, wartość usług stanowi sumę dostaw brutto ustalonych dla poszczególnych części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia złoży, na pisemne wezwanie Zamawiającego, następujące
dokumenty: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży
następujące dokumenty: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
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okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości (z uwzględnieniem podatku VAT) przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane
oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art 25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie koordynatora wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
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IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: a) warunków oraz terminu
płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku
gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna; b) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia
wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników wycieczki; c) ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia; d) zaistnienia
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji
zamówienia; e) terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku konieczności zsynchronizowania terminów Wycieczek z innymi działaniami realizowanymi w projekcie albo spowodowanej czynnikami
obiektywnymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie ustalonym czasie, pod warunkiem, że termin ostatniej z Wycieczek wyznaczony zostanie najpóźniej na dzień 31 października 2017 roku;
f) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; g) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do zmieniających się wymogów
realizowanego Projektu do interpretacji i wytycznych Ministerstwa oraz do obowiązujących przepisów prawa; h) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących
przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;
i) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej np. powódź, pożar, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie energii elektrycznej i mającej wpływ na realizację
umowy 2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust VII pkt. 3 SIWZ: 1)lit. a - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3.W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę kub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 4. Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 6 do SIWZ. 6. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i
dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania. 7.
Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się
do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP. 8. Podwykonawcy: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 2) Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 9.
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144. Dz.U. z 2015 poz.2164 ze zmianami

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym -WYJAZD EDUKACYJNY, klasy I-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyjazdy na zajęcia edukacyjne gdzie uczestnicy będą mogli eksperymentować, a także uczestniczyć w warsztatach lub pokazach
naukowych z: m.in. fizyki, astronomii, chemii, geografii, biologii i ekologii, historii. Zajęcia dla grup około 30 osób. czas trwanie zajęć min. 40 min. Dodatkowo zapewniony zostanie przez wykonawcę: bilet
wstępu, transport, ubezpieczenie, wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz opiekunów. Zajęcia przeznaczone dla klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum Łączna ilość wyjazdów: 160 Zamawiający
w ramach zadania zapewnia przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników oraz przypisanie ich do poszczególnych grup, opiekunów podczas wyjazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w
załączniku 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie koordynatora wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 - Nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym -WYJAZD EDUKACYJNY, klasy I-VI Szkoły Podstawowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zajęcia edukacyjne polegające na obserwacji, doświadczeniach, wykonywaniu eksperymentów, użyciu różnorodnych materiałów
dydaktycznych wspomagających pracę oraz tworzenie warunków sprzyjających samodzielnej i twórczej pracy. Zajęcia mają na celu rozwijanie wśród uczniów umiejętności związanych z rozumowaniem naukowym
i określaniem związków przyczynowo - skutkowych co jest bardzo ważne, zwłaszcza w dalszych etapach naukowej ścieżki. Istotne jest by zajęcia stwarzały warunki do kształcenia umiejętności: korzystania z
różnych źródeł informacji, przeprowadzania doświadczeń i obserwacji, odróżniania opinii od faktów, formułowaniu wniosków na podstawie uzyskanych wyników. Zajęcia dla grup około 30 osób. czas trwanie zajęć
min. 40 min. Dodatkowo zapewniony zostanie przez wykonawcę: bilet wstępu, transport, ubezpieczenie, wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz opiekunów. Zajęcia przeznaczone dla klas I-VI Szkoły
Podstawowej Łączna ilość wyjazdów: 70 Zamawiający w ramach zadania zapewnia przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników oraz przypisanie ich do poszczególnych grup, opiekunów podczas wyjazdu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 4 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie koordynatora wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 - Nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym -WYJAZD EDUKACYJNY, klasy IV-VI Szkoły Podstawowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zajęcia edukacyjne przeznaczone dla uczestników zajęć z przyrody. Poruszane tematy zajęć edukacyjnych: ornitologia, obserwacja
ptaków, obrączkowanie. Zajęcia dla grup około 40 osób. czas trwanie zajęć min. 90 min Dodatkowo zapewniony zostanie przez wykonawcę bilet wstępu, transport, ubezpieczenie, wyżywienie dla wszystkich
uczestników oraz opiekunów. Zajęcia przeznaczone dla klas I-VI Łączna ilość wyjazdów: 4 Zamawiający w ramach zadania zapewnia przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników oraz przypisanie ich do
poszczególnych grup, opiekunów podczas wyjazdu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie koordynatora wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=26a...

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 - Organizacja OBOZÓW Z EDUKACJI MORSKIEJ rozwijających kluczowe kompetencje na jachcie klasy OPTYMIST klasy I-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zajęcia - nauka podstawowego słownictwa żeglarskiego w j. ang. Zajęcia teoretyczne na przystani i praktyczne zwiększające
kompetencje kluczowe uczestnika dostosowane do wieku uczestnika m.in. dlaczego wieją wiatry na ziemi i jak zmierzyć siłę wiatru lub jego prędkość, na podstawie zjawisk meteorologicznych (chmury, kierunek
wiatru, zmiany ciśnienia, opadów, wyładowań atmosferycznych) przewidzieć pogodę z wyprzedzeniem jednego dnia dlaczego jacht się przewraca i co należy zrobić aby do tego nie dopuścić, główne zasady i
procesy matematyczne w typowych sytuacjach żeglarskich, Zapoznanie się z budową jachtu klasy OPTYMIST, wodowanie, slipowanie kadłuba jachtu klasy OPTYMIST na wózku, posługiwanie się sterem,
mieczem i pagajem slalom jachtem klasy OPTYMIST bez żagli między bojami, budowa żagla, taktowanie jachtu klasy OPTYMIST na wózku (węzły, maszt), pływanie na holu jachtem klasy OPTYMIST, stawianie
żagli na wodzie połączone z teorią żeglowania, manewrowanie jachtem klasy OPTYMIST - podstawowe zwroty, samodzielne żeglowanie na wyznaczonej trasie, pływanie prawym i lewym halsem, trening zwrotów
żeglarskich na wyznaczonym akwenie, ograniczonym bojami, trening startów regatowych, strategia na boi zwrotnej, trening regatowy -kompetencje społeczne. Dodatkowo zapewniony zostanie przez wykonawcę:
trener zajęć, ratownik- wychowawca, paliwo do jachtu, materiały edukacyjne, nauczyciel kompetencji kluczowych (matematyka, j. angielski) organizacja regat wraz z oprawą, ubezpieczenie, wyżywienie dla
wszystkich uczestników oraz opiekunów, transport uczestników na zajęcia. Zajęcia przeznaczone dla klas I-VI Szkoły Podstawowej - obóz będzie trwał 10 dni od poniedziałku do piątku po 5 godzin. Łączna ilość
godzin dla 1 grupy (SP):50 h. Zajęcia dla 3 grup x 10 osób (2017 r.), dla 3 grup x 10 osób (2018 r.) Zajęcia przeznaczone dla klas I-III Gimnazjum - obóz będzie trwał 4 weekendy (8 dni) po 6 godzin. Łączna ilość
godzin dla 1 grupy (Gimnazjum):48 h. Zajęcia dla 2 grup x 10 osób (2017 r.), dla 2 grup x 10 osób (2018 r.) Zamawiający w ramach zadania zapewnia przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników oraz
przypisanie ich do poszczególnych grup. miejsce-przystań żeglarską, sprzęt, łódź, łodzie klasy OPTYMIST Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie koordynatora wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5 - Organizacja SZKOŁY ODKRYWCÓW ŻUŁAW – półkolonie + wycieczki dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Podczas szkoły odkrywców zaplanowanej w projekcie w okresie wakacyjnym w roku 2017 r. 100 uczniów ze szkół podstawowych oraz
65 uczniów z gimnazjum pozyska i/lub podniesie kompetencje kluczowe z nast. obszarów: a) rozwijanie kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych Uczeń podczas szkoły odkrywców min.: • pozna
znaki topograficzne i zasady orientacji w terenie; • pozna metody prowadzenia obserwacji przyrodniczych; • pogłębi wiedzę o środowisku przyrodniczym własnego regionu - poznają bogactwo fauny i flory Żuław •
pozna zasady ochrony przyrody ( min. Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich); • będzie uczestniczyć w wycieczkach przyrodniczych oraz w grach terenowych Gry terenowe wspomagają rozwój
intelektualny, integrują, zacieśniają więzi międzyludzkie, łączą pokolenia, uczą trudnej sztuki wygrywania i jeszcze trudniejszej - przegrywania. Uczeń podczas szkoły odkrywców min.: • usprawni techniki
rachunkowe i umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb w praktyce; • pozna praktyczne stosowanie zasad dotyczących kolejności wykonywania działań matematycznych; • będzie ćwiczyły
pamięć, wyobraźnię przestrzenną, umiejętność myślenia abstrakcyjnego, koncentrację uwagi oraz spostrzegawczość, b) rozwijanie kompetencji kluczowych -język angielski Uczeń podczas szkoły odkrywców min.:
• pozna wiersze i piosenki w języku angielskim • poznana zwroty w języku angielskim Nauka języka będzie odbywać się w przyjaznej atmosferze, oraz prowadzona w taki sposób, aby dzieci potraktowały obcy
język jako zabawę i klucz służący do przeżycia nowej przygody c) rozwijanie kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości Uczeń podczas szkoły odkrywców min.: • zwiększy możliwości
poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach, • zdobędzie umiejętności skutecznego i konstruktywnego prowadzenia współpracy • będzie współdziałać w grupie podczas zabawy i pracy, •
zdobędzie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. • Zyska umiejętności organizacji, planowania i podziału pracy. Szkoła odkrywców to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy przedmiotowej,
wzmocnienia kompetencji kluczowych, rozbudzenia ciekawości nauką i integrację z rówieśnikami. Dzieci i młodzież będą mogli dojść do przekonania, że zdobywana w szkole wiedza, stanowi spójną całość.
Podczas zajęć terenowych treści z zakresu wielu przedmiotów (przyroda, matematyka, fizyka, chemia) uzupełniają się. W czasie szkoły odkrywców dzieci i młodzież przeprowadzą wiele doświadczeń
matematycznych i przyrodniczych. Mikroskop i lupa będą codziennym przyjacielem, a mapa Żuław bezwzględnym atrybutem każdego odkrywcy. Kalkulator, telefon i GPS to sprzęt pogromców nudy. Opis zadania
KL. I-III: Każdy dzień będzie upływał uczniom pod znakiem kultury i obyczajów regionu Żuław , w atmosferze twórczej zabawy i poszukiwania przygód. Podczas fascynującej podróży uczniowie dowiedzą się jak
żyli ich przodkowie na Żuławach i czym zajmowali się na co dzień. Nie będą już miały przed nimi tajemnic domy podcieniowe, a emocjonujące poszukiwania Giermka Niziołka Królowej Wisły pozostawią piękne
wakacyjne wspomnienia i ogromna wiedzę o Żuławach - ich małej ojczyźnie! Opis zadania KLASA IV-VI (SP) i I-III Gimnazjum Szkoła odkrywców to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy przedmiotowej,
rozbudzenia ciekawości nauką i integrację z rówieśnikami, a także możliwość poznania różnych zawodów dawnych i współczesnych. WŚRÓD ZABYTKÓW NA ŻUŁAWACH U POZNAJĄ PRACĘ CIEŚLI,
MURARZA, ARCHITEKTA l ZDUNA. MALOWNICZE KOŚCIOŁY Z CHARAKTERYSTYCZNĄ DREWNIANĄ WIEŻĄ, DOMY PODCIENIOWE BĘDĄ MIEJSCEM EKSPERYMENTÓW
MATEMATYCZNYCH. Układy zabudowań wsi pochodzące jeszcze ze średniowiecza pozwolą uczniom przeżyć GRĘ TERENOWĄ Z WYKORZYSTANIEM GPS l TRADYCYJNEJ MAPY - skala nie będzie
miała dla nas tajemnic. Planujemy wybrać się na przejażdżkę zabytkową kolejką wąskotorową aby podpatrywać przyrodę, rejsy rzekami i kanałami w ramach PĘTLI ŻUŁAWSKIEJ, nauczą nas czym jest
SOZOLOGIA l EKOLOGIA, odwiedzimy ŻUŁAWSKI PARKU HISTORYCZNY gdzie posłuchamy różnych języków i docenimy wiedzę z języka obcego, którego się uczymy. Dodatkowo zapewniony zostanie
przez wykonawcę : opieka; edukacja; animacja; sprzęt naukowy i animacyjny; wyżywienie + napoje; suchy prowiant; przejazdy; bilety wstępu; ubezpieczenie Czas trwania 1 półkolonie: 5 dni po 6 godzin dziennie
Zamawiający w ramach zadania zapewnia przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników oraz przypisanie ich do poszczególnych grup, salę na zajęcia realizowane na terenie Gminy Cedry Wielkie Szczegółówy
opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie koordynatora wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6 - Organizacja zajęć wyjazdowych dla uczniów gimnazjum na targi pracy, naukowo-edukacyjne klasy I-III Gimnazjum
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym umożliwi młodzieży gimnazjalnej kształtowanie kreatywnych postaw, aby ich
wejście na rynek pracy odpowiadało standardom Unii Europejskiej. Nawiązanie współpracy przyczyni się do: - przygotowania młodzieży do podejmowania trafnych decyzji życiowych i późniejszego wyboru
zawodu - poznania zawodów do zdobycia w gminie oraz pobliskich miastach - trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Wycieczki do zakładów pracy, targów edukacyjnych, szkół ponadgimnazjalnych, instytucji
wspierających, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów ma na celu uświadomienie uczniom znaczenia trafnego wyboru zawodu a także dają możliwość porównania stanu faktycznego z ich wyobrażeniami
o pracy w danym zawodzie. Gimnazjaliści zapoznają się min. ze specyfiką pracy w zakładach, z wymaganiami pracodawców oraz z umiejętnościami koniecznymi do wykonywania zawodu i pełnienia funkcji na
określonym stanowisku pracy. Na targach edukacyjnych gimnazjalista będzie mógł osobiście porozmawiać z nauczycielami, uczniami, poznać ofertę edukacyjną i dopytać się o warunki nauki, o kolejne etapy
edukacji czy możliwości znalezienia pracy. Dodatkowo zapewniony zostanie przez wykonawcę: bilet wstępu, transport, wyżywienie, opiekunowie Zamawiający w ramach zadania zapewnia przeprowadzenie
procesu rekrutacji uczestników oraz przypisanie ich do poszczególnych grup. Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie koordynatora wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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