
 

 

 

 
  

  1 

ZAPYTANIE CENOWE 

Nr 3/WO/2019 

z dnia 25.02.2019 r. 

 
 
Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna Melewska wraz z Collegium Da Vinci 

jako lider w realizacji projektu pt. „Podróż w przyszłość” o numerze POWR.03.01.00-

00-T089/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 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. Sośnicka 10,  

61-058 Poznań 

NIP: 7822562325 

 

2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów dla przedszkolaków 

rozwijających kompetencje. 

Warsztaty prowadzone przez zamawiającego, będą skierowane do dzieci w wieku 3-

6 lat, zamieszkałych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego. 

Warsztaty będą rozwijać u dzieci kompetencje cyfrowe, osobiste i z zakresu 

sprawności fizycznej, które wpłyną na ich aktywizację społeczną i zawodową, 

poszerzą wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz rozwiną zainteresowania, pobudzą 

aktywność edukacyjną i kulturalną oraz zapobiegną społecznemu wykluczeniu. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia): 

 80110000-8 - Usługi szkolnictwa przedszkolnego 

 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

 

Tryb zamówienia: rozeznanie rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r. oraz Regulaminem Zamawiającego. 

 

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

Przeprowadzenie warsztatów dla przedszkolaków rozwijających kompetencje w 

następujących tematach: 

Gimnastyka ruch to zdrowie- korygowanie wad postawy   

Celem warsztatów ma być przygotowanie dzieci do tworzenia wzorców zdrowotnych i 

sportowych na rzecz tworzenia zdrowego stylu życia i zdrowego środowiska pracy. 

Zajęcia maja na celu - opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu kultury 

fizycznej w celu podjęcia działań na rzecz samodoskonalenia. Wyposażenie dzieci w 

wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne organizowanie zajęć z zakresu 

rekreacji i gimnastyki korekcyjne - kompensacyjnej dla siebie, a w przyszłości dla 

swojej rodziny. Doskonalenie umiejętności sterowania własną tężyzną fizyczną, 

dbałość o ciało w zdrowiu i chorobie. Wykształcenie nawyku uczestnictwa w 

wydarzeniach sportowych w naszym środowisku i poza nim.  Przygotowanie do turystyki 

rodzinnej i propagowanie zachowań proekologicznych. 
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Warsztat obejmuje: 

1) W warsztatach wezmą udział przedszkolaki w wieku 3-6 lat, 

2) 16 godziny lekcyjne (w środku tygodnia) dla jednej grupy, 

3) 1 godzina zegarowa to 45 minut zajęć,  

4) W każdym szkoleniu może wziąć udział ok. 15 osób jednocześnie (1 grupa = 15 
osób) 

5) Czas przeprowadzenia warsztatów: 12 grup x 16 godziny = 192 godziny 

6) W warsztatach weźmie udział 180 dzieci, tj. 12 grup w okresie 7.03.2019 – 
30.06.2019 i od 1.10.2019 -31.06.2020  

7) Zamawiający przeprowadzi rekrutację i przekaże Oferentowi listę uczestników 
z podziałem na grupy. 

8) Oferent otrzymuje możliwość zaproponowania zmian w programie kursu. Zmiana 
programu nastąpi po akceptacji Zamawiającego. 

9) Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową (wykłady problemowe, burza 

mózgów, uczenie się przez doświadczenie (case study), filmy instruktażowe, 

wykład, metoda podawcza, warsztaty projektowe z wykorzystaniem urządzeń), 

Zastosowane będą metody aktywizujące i angażujące uczestnika w proces 

uczenia się, 

10) Warsztaty zakończą się uzyskaniem  przez uczestnika zaświadczenia uczestnictwa 
w warsztatach. 

11) Do dyspozycji Oferenta będzie Metodyk w zakresie programu warsztatów i 

przygotowania do prowadzenia zajęć z dziećmi, 

12) Zajęcia odbędą się w Przedszkolu w Czerwonaku Bańka Mydlana. Koszt wynajmu 
/ eksploatacji pomieszczeń szkoleniowych wykorzystywanych podczas kursu 

pokrywa Zamawiający. 

13) Koszt dojazdu prowadzących zajęcia do do miejsca prowadzenia warsztatów 

pokrywa Oferent. 

14) Oferent opracuje materiały dydaktyczne zgodnie z opracowanym wcześniej 

programem i scenariuszem zajęć. 

15) Oferent ma obowiązek sprawdzenia obecności i przekazania Zamawiającemu 

list obecności. Wzór list obecności opracuje i przekaże Oferentowi 

Zamawiający. 

16) Oferent ma obowiązek dwukrotnego sporządzenia  kart obserwacji dzieci przed 

rozpoczęciem warsztatu i po zakończeniu  dostarczenia ich Zamawiającemu. Wzór 

kart obserwacji opracuje Oferent. Oferent musi otrzymać zatwierdzenie karty 

obserwacji przez Zamawiającego 

 

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) Prowadzący warsztaty winni posiadać: 
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 wykształcenie wyższe lub certyfikaty, zaświadczenia, inny dokument 

umożliwiający przeprowadzenie danego warsztatu 

 co najmniej 2 letnie doświadczenie pedagogiczne w pracy w przedszkolu, z 

dziećmi w wieku 3-6 lat  

 doświadczenie w prowadzeniu co najmniej jednego projektu przedszkolnego 

 

6. Ogólne postanowienia 

1) Zamawiający może zmienić warunki niniejszego zapytania w całości lub w 
części. O zmianach poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego 

www.przedszkolewzielincu.pl. 

2) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 
3) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z 

6.5 pkt 8, h „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…” z 19 lipca 

2017 roku. 

 

7. Informacja o wykluczeniu 

1) Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo 
z Zamawiającym.  

2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 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 5 marca 2019 r. do godziny 23:59 w następujących 

formach 

a) elektronicznie, jako skan podpisanej oferty, na adres e-

mail:biuro@przedszkolewzielincu.pl 

b) pocztą na adres siedziby Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna 
Melewska, ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań , z dopiskiem „1/WO/2019” 

c) osobiście w siedzibie Wyspa Odkrywców s.c. Karolina Augustyniak, Anna 
Melewska, ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań, sekretariat, od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego. 

 

9. Termin realizacji umowy 

1 

Gimnastyka ruch to zdrowie- korygowanie 

wad postawy   

 

Termin 

7.03.2019 r. – 

10.06.2019 r. 

1.10.2019-30.06.2020  

godz.:  

9.00-

17.00 

 

10. Opis kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert 

http://www.zaklad.org/
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1) Kryterium wyboru – 100% cena. 
a) cena to całkowita cena brutto za godzinę prowadzenia zajęć (zawierająca 

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) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 
100 punktów. 

2) Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 

3) Warunkiem ostatecznego wyboru oferty będzie podpisanie umowy z wybranym 
Oferentem na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

11. Oferta powinna zawierać co najmniej 

1) Ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym będącym załącznikiem Zapytania 
cenowego. 

2) Dokument/ty sporządzone w języku polskim potwierdzający/e spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, np. dyplomy, zaświadczenia, świadectwa, CV, 

referencje. 

 

 

 

Załączniki 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

 

 


