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ZAPYTANIE CENOWE
Nr 7/WO/2019

z dnia 02.04.2019 r.

Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska wraz z Collegium Da Vinci jako lider w realizacji

projektu  pt.  „ ż śćPodró  w  przyszło ” o  numerze  POWR.03.01.00-00-T089/18 śwspółfinansowanego  ze  rodków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, Priorytet III

ż żSzkolnictwo wy sze  dla  gospodarki  i  rozwoju,  Działania  3.1Kompetencje  w szkolnictwie  wy szym Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia WYCENY na

realizację przedmiotu niniejszego zapytania.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska, 

ul. śSo nicka 10, 

61-058 ń Pozna

NIP: 7822562325

2. Przedmiot zamówienia

ąPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów dla przedszkolaków rozwijaj cych kompetencje.

ą ę ąWarsztaty prowadzone przez zamawiaj cego, b d  skierowane do dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałych na

ńterenie miasta Poznania i powiatu pozna skiego ę ą ć. Warsztaty b d  rozwija  u dzieci kompetencje cyfrowe,

śosobiste i z zakresu sprawno ci fizycznej, ą ę ą ą ąktóre wpłyn  na ich aktywizacj  społeczn  i zawodow , poszerz

ę ą ą ą ą ść ą ąwiedz  ogóln  i specjalistyczn  oraz rozwin  zainteresowania, pobudz  aktywno  edukacyjn  i kulturaln

ąoraz zapobiegn  społecznemu wykluczeniu.

ńWspólny Słownik Zamówie  (kod CPV przedmiotu zamówienia):

 80110000-8- Usługi szkolnictwa przedszkolnego

 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 92331210-5 - Usługi animacji dla dzieci

śTryb  zamówienia:  rozeznanie  rynku  zgodnie  z  „Wytycznymi  w  zakresie  kwalifikowalno ci  wydatków  w

ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz

ś ąFunduszu Spójno ci na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r. oraz Regulaminem Zamawiaj cego.

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie warsztatów dla przedszkolaków rozwijających kompetencje w następujących tematach:

Warsztat filmowy i warsztat radiowy 



2

ę ć ś ść ćZaj cia powinny bazowa  na podej ciu komunikacyjnym. Tre  oraz metody powinny by  dostosowane do wieku 

ą ę ęć ą ądzieci bior cych udział w zaj ciach. Podczas zaj  prowadz cy warsztat zobowi zany jest do dbania o poczucie 

ń ż ę ębezpiecze stwa dzieci. Konieczne jest te  branie pod uwag  przez wykładowc  fazy rozwoju psychicznego, 

ę żw której dziecko aktualnie si  znajduje oraz dostosowanie do tego swojego zachowania w ró nych momentach 

interakcji z dzieckiem. 

Celem warsztatów filmowych i warsztatów radiowych jest pokazanie dzieciom czym jest film oraz audycja 

ę ź ę śradiowa, jaki jest proces ich powstawania, jak tworzy si  obraz i d wi k oraz jakie znaczenie ma wiatło. Dzieci 

ą ę ż ądowiedz  si  te  kim jest radiowiec, filmowiec i dziennikarz oraz poznaj  zadania realizowane przez te osoby. 

ą ą ą ęPodczas warsztatów dzieci nagraj  własne filmy i stworz  własn  nagranie radiowe. Efektem warsztatów b dzie 

ż żte  przygotowanie reporta u opartego na wywiadach z udziałem dzieci. 

Warsztaty obejmują:

1) ąW warsztatach wezm  udział przedszkolaki w wieku 3-6 lat,

2) ęś żWarsztat filmowy: 4 godziny lekcyjne podzielone na dwie cz ci po 2 godziny lekcyjne ka dy warsztat(w

środku tygodnia) dla jednej grupy,

ęś żWarsztat radiowy: 4 godziny lekcyjne podzielone na dwie cz ci po 2 godziny lekcyjne ka dy warsztat(w

środku tygodnia) dla jednej grupy,

3) Liczba grup: 18 (w dwóch edycjach)

4) ęć1 godzina zegarowa to 45 minut zaj ,

5) Całkowita liczba godzin: 18 grup x 4 godziny x 2 warsztaty = 144 godziny.

6) W warsztatach weźmie udział 270 dzieci, tj. 18 grup: 9 grup w okresie 11.04.2019 – 30.06.2019 i 9 grup

od 1.10.2019 -31.06.2020 

7) ż ż ąć śW ka dym szkoleniu mo e wzi  udział ok. 15 osób jednocze nie (1 grupa = 15 os.)

8) ą ę ż ęZamawiaj cy przeprowadzi rekrutacj  i przeka e Oferentowi list  uczestników z podziałem na grupy.

9) ż ść ąOferent otrzymuje mo liwo  zaproponowania zmian w programie kursu. Zmiana programu nast pi po

ąakceptacji Zamawiaj cego.

10) ę ę ą ą ą ęZaj cia prowadzone b d  metod  warsztatow  (wykłady problemowe, burza mózgów, uczenie si  przez

ś żdo wiadczenie  (casestudy),  filmy  instrukta owe,  wykład,  metoda  podawcza,  warsztaty  projektowe  z

ą ń ę ą ą ż ąwykorzystaniem urz dze ), Zastosowane b d  metody aktywizuj ce i anga uj ce uczestnika w proces

ęuczenia si ,

11) ń ą ę śWarsztaty zako cz  si  uzyskaniem  przez uczestnika za wiadczenia uczestnictwa w warsztatach.
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12) ęDo  dyspozycji  Oferenta  b dzie  Metodyk  w  zakresie  programu  warsztatów  i  przygotowania  do

ęć ćprowadzenia zaj  z dzie mi,

13) ę ę ą ę ńZaj cia odb d  si  w Przedszkolu w Zieli cu Wyspa Odkrywców, zlokalizowanym w Poznaniu, przy ul.

ś ńSo nickiej  10 i  w Publicznym Przedszkolu Ba ka Mydlana, zlokalizowanym w Czerwonaku,  przy ul.

ńGdy skiej 139.

14) ńKoszt  wynajmu / eksploatacji  pomieszcze  szkoleniowych wykorzystywanych podczas kursu pokrywa

ąZamawiaj cy.

15) ą ęKoszt dojazdu prowadz cych zaj cia do miejsca prowadzenia warsztatów pokrywa Oferent.

16) śOferent opracuje materiały dydaktyczne zgodnie z opracowanym wcze niej programem i scenariuszem

ęćzaj .

17) ą ś ą śOferent ma obowi zek sprawdzenia obecno ci i przekazania Zamawiaj cemu list obecno ci. Wzór list

ś ż ąobecno ci opracuje i przeka e Oferentowi Zamawiaj cy.

4. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

1) ą ćProwadz cy warsztaty winni posiada :

ś- Co najmniej dwu letnie do wiadczenie w prowadzeniu warsztatów filmowych i/lub radiowych

ń- uko czone studia lub kurs z zakresu filmowania i/lub fotografii

- Wysoki poziom edukacji emocjonalnej oraz przede wszystkim wysoki poziom samokontroli 

emocjonalnej

6. Ogólne postanowienia

1) ą ż ć ś ęśZamawiaj cy  mo e  zmieni  warunki  niniejszego  zapytania  w  cało ci  lub  w  cz ci.  O  zmianach

ąpoinformuje na stronie internetowej Zamawiaj cego www.przedszkolewzielincu.pl.

2) ą żWszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i zło eniem oferty ponosi Oferent.

3) ą ż ś ęś ęśćZamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert cz ciowych, tj. na cz  godzin przewidzianych

do przeprowadzenia.

4) ą ż ść ńZamawiaj cy  dopuszcza  mo liwo  udzielenia  zamówie  dodatkowych  zgodnie  z  6.5  pkt  8,  h

ś„Wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków…” z 19 lipca 2017 roku.

7. Informacja o wykluczeniu
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1) ę ę ą ąZ post powania wyklucza si  Wykonawców powi zanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiaj cym. 

2) ą ę ą ę ąPrzez powi zania kapitałowe lub osobowe rozumie si  wzajemne powi zania mi dzy Zamawiaj cym

ż ą ą ń ąlub  osobami  upowa nionymi  do  zaci gania  zobowi za  w  imieniu  Zamawiaj cego  lub  osobami

ą ą ś ąwykonuj cymi w imieniu Zamawiaj cego czynno ci zwi zane z przeprowadzeniem procedury wyboru

ą ą śwykonawcy a Wykonawc , polegaj ce w szczególno ci na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) ą ąpełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) ą ż ń ńpozostawaniu w zwi zku mał e skim, w stosunku pokrewie stwa lub powinowactwa w linii prostej,

ńpokrewie stwa  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii  bocznej  lub  w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 09 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59 ę ąw nast puj cych formach

a) elektronicznie, jako skan podpisanej oferty, na adres e-mail:biuro@przedszkolewzielincu.pl

b) ąpoczt  na adres siedziby Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska ś, ul. So nicka

ń10, 61-058 Pozna  , z dopiskiem „7/WO/2019”

c) śosobi cie w siedzibie Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska, ul. śSo nicka 10,

61-058 ń Pozna ą, sekretariat, od poniedziałku do pi tku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

9. Opis kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert

1) Kryterium wyboru – 100% cena.

a) ę ęć ącena  to  całkowita  cena  brutto  za  godzin  prowadzenia  zaj  (zawieraj ca  wszystkie  elementy

składowe  przedmiotu  zapytania  konkretnej  usługi,  w  tym  ewentualne  składki  ZUS  (w  tym

pracodawcy) i podatek). 

b) ocena kryterium zgodnie ze wzorem: cena oferty najkorzystniejszej/ cena oferowana x 100.

c) żmaksymalna liczba punktów mo liwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.

2) ą ż ę ę ż ą ęZa najkorzystniejsz  uwa a si  ofert , która uzyska najwy sz  liczb  punktów.

3) ę ęWarunkiem ostatecznego wyboru oferty b dzie podpisanie umowy z wybranym Oferentem na realizacj

przedmiotu zamówienia.

4) ę ąW przypadku, gdy kwoty przedstawione w najkorzystniejszej ofercie w odpowiedziach na zapytanie b d

ż ż ąwy sze od zaplanowanych w bud ecie ww. projektu, Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo negocjacji z

ą ęOferentem, który przedstawi najkorzystniejsz  ofert .
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5) ż ąW przypadku, gdyby zostały zło one oferty o takiej samej cenie najkorzystniejszej, Zamawiaj cy wezwie

ż ż ś ąoferentów,  którzy  zło yli  te  oferty,  do  zło enia  w  terminie  okre lonym  przez  Zamawiaj cego  ofert

ą ą ć ż żdodatkowych. Oferenci, składaj c oferty dodatkowe, nie mog  zaoferowa  cen wy szych ni  zaoferowane w

ż ązło onej dot d ofercie.

10. Oferta powinna zawierać co najmniej

1) ę ą ą ę ą ąOfert  sporz dzon  na formularzu ofertowym b d cym zał cznikiem Zapytania cenowego.

2) ą ę ąDokument/ty  sporz dzone  w  j zyku  polskim  potwierdzaj cy/e  spełnienie  warunków  udziału  w

postę ś śpowaniu, np. dyplomy, za wiadczenia, wiadectwa, CV, referencje.

Załączniki

 ąZał cznik nr 1 – Formularz ofertowy


