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Katowice, 03.10.2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR ZW/2017/11.1.4 

 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
 
OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/7 zaprasza do 
złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
  
Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, z dnia 19 lipca  
2017 roku, w szczególności pkt 6.5. Wytycznych - Zamówienia udzielane w ramach projektów, 
zwanymi dalej Wytycznymi. 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
Usługa udostępnienia infrastruktury i przeprowadzenia zajęć/pokazów edukacyjnych o charakterze  

praktycznym dla  uczniów/uczennic klas VI - VII   z 20 szkół podstawowych  z terenu miasta Zabrze w 

ramach kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów  w projekcie pn. „Dotknij nauki” 

(nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17) realizowanym przez Miasto Zabrze w partnerstwie OŚWIATA i BIZNES 

Sp. z o.o. 

 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia infrastruktury i przeprowadzenia 
zajęć/pokazów edukacyjnych o charakterze  praktycznym z zakresu Tajemnice ziemi dla  
uczniów/uczennic klas VI - VII   z 20 szkół podstawowych  z terenu miasta Zabrze w latach szkolnych 
2017/2018 i 2018/2019 w projekcie „Dotknij nauki” realizowanego w ramach osi priorytetowej: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Organizacje przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
2. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie rezerwacji biletów wstępu dla maksymalnie  1200  
uczniów/uczennic  i 80  opiekunów - nauczycieli/ek z 20 szkół podstawowych  z terenu miasta Zabrze 
wraz zapewnieniem przewodnika i  programu zajęć/pokazu o charakterze edukacyjnym w zakresie 
tematycznym „Tajemnice ziemi” do obiektu/ów typu  sztolnia, kopalnia lub podobnych, które 
umożliwią uczestnikom w atrakcyjnej formie  poprzez bezpośredni udział w obserwacjach  utrwalenie 
oraz stosowanie w praktyce wiedzy zdobytą w trakcie zajęć pozalekcyjnych w szkole z zakresu 
geologii i mineralogii odpowiednio do etapu edukacyjnego uczestników.  
3. Termin realizacji usługi : od 13.02.2018 do 28.06.2019r. zgodnie z harmonogramem uzgadnianym 
przez Zamawiającego na bieżąco ze szkołami i Wykonawcą.  
4. Miejsce realizacji usługi:   ze względu na konieczność dostosowania godziny realizacji zajęć  
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do możliwości uczniów/uczennic oraz ze względu na organizację szkolnego planu zajęć projekt 
zakłada, że zajęcia wyjazdowe wraz z przejazdami powinny zmieścić się w 3 godzinach zegarowych, z 
uwzględnieniem zapisu w punkcie 1a w rodz. V, tak więc miejsce realizacji powinno by tak 
zlokalizowane w stosunku do miasta Zabrze aby ten warunek mógł być spełniony. 
5. Uczestnicy w projekcie: Uczestnikami w projekcie są uczniowie/uczennice (1200 osób tj. ok. 600 
osób w roku szkolnym 2017/2018 i ok. 600 osób w roku szkolnym2018/2019) oraz 80 nauczyciele/ek 
(2 osoby na grupę 30 osobową) z  20 Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze, 
którzy dwukrotnie w każdym  roku szkolnym  będą uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych. 
6. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) do przekazywania, w terminie do 5 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca, wszystkich 
dokumentów potwierdzających realizację usługi w zakończonym miesiącu,  w tym listy 
obecności uczestników, 

b) do informowania Uczestników Projektu o współfinansowaniu świadczonej usługi ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu . 

 
V. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 
 
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 

a) zapewnienie  rezerwacji i wykupu 2560 biletów wstępu  dla maksymalnie  1200  
uczniów/uczennic  i 80  opiekunów - nauczycieli/ek  z 20 szkół podstawowych  z terenu 
miasta Zabrze wraz zapewnieniem przewodnika i  programu zajęć/pokazu o charakterze 
edukacyjnym w zakresie tematycznym „Tajemnice ziemi”  dla  80 grup autokarowych  
 (średnio 32 osobowych łącznie z opiekunami) w dniach od poniedziałku do piątku  w godz. 
od 8.00- 15.00. w okresie od  13.02.2018 r. do  28.06 2019 r. z tym, że w każdym roku 
szkolnym tj. w roku 2017/2018 w okresie od 13.02.2018 r. do 29.06.2018 r. a w roku 
szkolnym 2018/2019 w okresie od  22.09.2018 do  28.06.2019 r.  Czas obejmujący wyjazd 
jednej grupy na zajęcia pozaszkolne łącznie z zajęciami wynosić będzie średnio 3 godziny. 
Godziny wyjazdów i przyjazdów określone w podpunktach mogą ulec zmianie za zgodą 
Zamawiającego ale nie więcej niż o godzinę.  W przypadkach konieczności uwzględnienia 
wydarzeń szkolnych np. badanie wyników, uroczystości szkolne itp. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość  organizacji zajęć w soboty, ale tylko w sporadycznych przypadkach.   

b) opłata  przez Wykonawcę, o ile nie były wliczone w cenę biletu, kosztów realizacji 
zajęć/pokazów oraz  przewodnika lub osoby prowadzącej zajęcia/pokazy   w tym w 
szczególności kosztów: 
- przygotowania i  realizacji  programu  z odniesieniem do tematyki geologii i mineralogii 
odpowiednio do etapu kształcenia uczestników, w razie potrzeby w porozumieniu z 
ekspertami  ze strony szkół,   czuwanie nad prawidłowym przebiegiem  zajęć zgodnie z listą 
uczestników, którą  Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
- współpracę z opiekunami szkolnymi /nauczycielami i czuwanie nad ogólnym 
bezpieczeństwem  w trakcie zajęć w wybranym /ch obiekcie/tach.    
 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy propozycje harmonogramów najpóźniej do siedmiu dni przed 
rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu w celu potwierdzenia terminów przez   Wykonawcę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany  ilości uczestników na zajęcia wyjazdowe (+/- 5% 
uczniów w danym roku szkolnym i  +/- 3 uczestników na grupę) o czym powiadomi Wykonawcę  do 2  
dni roboczych przed planowanymi zajęciami.  
4. Zamawiający zapewnia transport uczestników ze szkół w Zabrzu do i z  obiektu/ów 
docelowego/ych. 
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V. KOD CPV  
 
CPV - 80000000-4 i   63514000-5 
 
VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 
 

1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 
warunki: 

a) posiadają niezbędne doświadczenie w dziedzinie zgodnej lub zbliżonej, w zakresie 
związanym z tematyką usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych  usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Na potwierdzenie spełnienia 
warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wykonaniem nie 
mniej niż 3  usług, polegających na  zrealizowaniu zajęć  warsztatowych  lub pokazów albo 
oprowadzania grup o charakterze edukacyjnym łącznie dla minimum 50 osób , w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie. 

 Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

b) nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości oraz 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi 
stanowiącej przedmiot zamówienia.  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ 
Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku. 

c) nie zalegają z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności 
wymaganych odrębnymi przepisami. 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ 
Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku. 

d) zobowiążą się do udostępnienia do wglądu dokumentów Wykonawcy związanych  
z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. 
dokumentów na wezwanie Instytucji Zarządzającej. 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ 
Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia, na każde żądanie 
Zamawiającego, odpowiednich dokumentów potwierdzających prawdziwość każdej z kwestii 
zawartych  w podpunktach a – d punktu 1. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
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sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym nazwę i adres obiektu/ów 
proponowanych do realizacji zajęć wraz z informacją dot. programu/pokazów ww. 
obiekcie/ach. 

5. O wykonanie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z OŚWIATA i BIZNES 
Spółką z o.o. osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między OŚWIATA 
I BIZNES Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OŚWIATA 
Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu OŚWIATA I BIZNES Sp. z o.o. czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- 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. 

2. Aspekty  społeczne 
Przyznaje się dodatkowe punkty jeżeli Wykonawca zatrudni minimum  jedną osobę 
niepełnosprawną lub bezrobotną do obsługi usługi w ramach niniejszego zamówienia. 

 
VII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
VIII. KRYTERIA OCENY 
 
Oferty złożone przez Wykonawców spełniających wszystkie określone powyżej wymagania poddane 
zostaną ocenie zgodnie z kryteriami:  

1. Cena – 60% (maksymalnie 60 punktów) 

W kryterium Cena maksymalną ilość 60 punktów, czyli 60% otrzyma Oferta1, która zawiera najniższą 
cenę; natomiast pozostałe oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem: 

 

Liczba punktów = 
Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert 

x 60 punktów 
Cena brutto badanej oferty 

 
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną 
słownie. 

                                                 
1
 lub Oferty, jeśli więcej Ofert będzie zawierało tę samą cenę. 
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Cena oferty musi być podana w PLN i musi być ceną brutto (zawierać podatek VAT jeśli dotyczy). 

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu Oferty. 

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 
wszelkie koszty związane z realizacją usługi świadczonej w terminie i na warunkach określonych  
w Zapytaniu ofertowym. 

2. Doświadczenie – 30% (maksymalnie 30 punktów) 

W kryterium Doświadczenie maksymalną ilość 30 punktów, czyli 30% otrzyma Oferta2, która 
zrealizowała usługi w postaci polegających na  organizacji zajęć warsztatowych dla największej liczby 
uczestników– w tym okresie. 
Oferty będą oceniane zgodnie z kryterium:  
-  0 – 50 uczestników - 0 pkt. 
- powyżej 50 do 200 uczestników – 10 pkt 
- powyżej 200 do 500 uczestników – 20 pkt 
-  powyżej 500 uczestników –  30 pkt 
Liczbę- uczestników Wykonawca przedstawia w Oświadczeniu Wykonawcy, który stanowi Załącznik 
nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.  
3. Spełnienie klauzuli społecznej – 10% (maksymalnie 10 punktów) 
W kryterium Spełnienie klauzuli społecznej maksymalną ilość 10 punktów, czyli Oferta3, 10% otrzyma 
która zwiera deklarację Oferenta  zatrudnienia osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej wraz ze 
zobowiązaniem do przedstawienia Zamawiającemu kopii umowy podpisanej z osobą 
niepełnosprawną nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu 
niniejszego zamówienia. 
 
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów: 1 Cena + 2 Doświadczenie + 
3 Spełnienie klauzuli społecznej) uznana zostanie za najkorzystniejszą. 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania Umowy. Umowa 
zostanie zawarta we wskazanym przez Zamawiającego terminie.  
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest 
podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 
 
 
 
IX. PRZYGOTOWANIE OFERTY 
 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, która powinna mieć formę pisemną oraz 

zawierać własnoręczny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

3. Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego i jest zainteresowany realizacją 
Zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zgodnie z Formularzem 
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

                                                 
2
 lub Oferty, jeśli więcej Ofert będzie zawierało potwierdzenie wymaganego doświadczenia. 

3
 lub Oferty, jeśli więcej Ofert będzie zawierało tę samą cenę. 
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Do Formularza ofertowego należy załączyć: 

- Oświadczenie (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego); 

4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta dot. 
Zapytania ofertowego ZW/2017/11.1.4” 

 

X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2017r. do godz. 

09:00 w Biurze Projektu, które mieści się w Katowicach (40-092) przy ul. Mickiewicza 28/5  
(I piętro). 

2. W przypadku składania Oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera decyduje data  
i godzina wpływu oferty do Biura Projektu.  

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone. 

4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie 
oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 

 
XI. KONTAKT 
 
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt  z Panią Joanną Majewską (od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 13:00): telefon 32/258-71-72 wew. 21; e-mail: 
zarzad@oswiata.slask.pl 

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Informacja o wyniku postępowania umieszona zostanie na stronie internetowej: 
http://www.oswiata.slask.pl/aktualnosci 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy przez osobę/osoby występującą/występujące w postępowaniu po stronie 
Wykonawcy oraz podpisującą/podpisujące Umowę poprzez żądanie przedłożenia odpowiednich 
pełnomocnictw i dokumentów. 

5. OŚWIATA I BIZNES Sp. z o.o. nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i 
dostarczeniem ofert przez Wykonawców. 

6. Postępowanie może być w każdym czasie (na każdym etapie) odwołane przez Zamawiającego 
bez podania przyczyn. 

7. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdzie się zapis: 

Termin zapłaty za wykonaną usługę będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania  
i z tytułu ewentualnego opóźnienia w płatnościach Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa do 
naliczania odsetek ustawowych za zwłokę. 

8. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdą się zapisy 
przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień Umowy w zakresie: 

mailto:zarzad@oswiata.slask.pl
http://www.oswiata.slask.pl/aktualnosci
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a) okresu realizacji usługi - w przypadku problemów z rekrutacją Uczestników, przesunięć w 
terminach realizacji poszczególnych zadań w Projekcie lub z innych przyczyn, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie podpisania Umowy; 

 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 

Piotr Skrzypecki 

Prezes Zarządu 
OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. 


