Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rzeszów, 22.01.2013

Rozeznanie rynku na: organizację letniego
obozu matematycznego
W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w
ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach
PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny
oferowanej przez Państwa na organizację letniego obozu matematycznego dla 90 uczniów i 10 nauczycieli
zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm mogących wykonać zamówienie i uzyskanie
wiedzy nt. kosztów realizacji zamówienia.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wszczęcia zamówienia bez podania przyczyny.
W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto (całkowity koszt
realizacji zamówienia).
Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 30.01.2013
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy (Bożena Drygaś, tel. 0 17 872 13 04;
mumy@univ.rzeszow.pl)

Załączniki:
Opis przedmiotu zamówienia;
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zorganizowaniu letniego obozu
matematycznego dla 90 uczniów i 10 nauczycieli w ramach projektu „Młodzieżowe Uniwersytety
Matematyczne”. w okresie od 07.06.2013 do 15.06.2013. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Opieka nad młodzieżą
Na obozie Wykonawca zapewnia całodobową opiekę uprawnionych wychowawców i kierownika
obozu, w liczbie zgodnej z normami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia
1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z
późniejszymi zmianami),
Kierownik obozu jest odpowiedzialny za zgodną pracę całego zespołu wychowawców.
Kierownik obozu (po konsultacjach z nauczycielami jest odpowiedzialny za sporządzenie
harmonogramu zajęć dla młodzieży, a wychowawcy zobowiązani są przekazywania informacji
młodzieży o planach na poszczególne dni oraz do wspólnego organizowania czasu wolnego młodzieży
(także zajęcia integrujące grupy rozszerzające i wyrównawcze).
2) Wymagania dotyczące miejsca pobytu, obiektu
a) obiekt o standardzie hotelu minimum trzygwiadkowego (według klasyfikacji z rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z 19 VIII 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów
w których są świadczone usługi hotelarskie, Dz. U. 2006 Nr 22 poz. 169) położony w
Piwnicznej-Zdrój lub w okolicy w odległości do 15 km od Piwnicznej-Zdrój (województwo
małopolskie),
b) ośrodek musi być usytuowany z dala od dróg o dużym natężeniu ruchu oraz od torów
kolejowych, tj. w odległości nie mniejszej niż 500 m od dróg krajowych i musi być ogrodzony,
c) zakwaterowanie uczniów, wychowawców i nauczycieli prowadzących warsztaty w jednym
ośrodku (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane),
d) zakwaterowanie uczniów i nauczycieli w pokojach maksymalnie 2 osobowych, z pełnym
węzłem sanitarnym (natrysk, umywalka i wc ), niedopuszczalne jest zakwaterowanie ucznia i
nauczyciela lub wychowawcy w jednym pokoju i zakwaterowanie osób różnej płci w jednym
pokoju,
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e) Każdy pokój ma być wyposażony w: telewizję, łazienkę z kabiną prysznicową lub wanną, wc,
telefon (Zamawiający zastrzega sobie dostępność tylko rozmów przychodzących i wewnątrz
hotelu)
f) W przypadku zakwaterowania uczestników obozu na sąsiadujących kondygnacjach, na każdej z
nich musi znajdować się pokój wychowawców,
g) codzienne sprzątanie pokoi, ręczniki i pościel mają być wymieniane na życzenie,
h) dla uczestników obozu ma być bezpłatny dostęp do prasowalni,
i)

Hotel musi posiadać restaurację mieszczącą minimum 110 osób jednocześnie,

j)

Hotel musi posiadać minimum 8 sal konferencyjnych mogących pomieścić grupy około 15
osobowe, w każdej sali będzie dostępna tablica lub flipchart i możliwość podłączenia laptopów
do sieci elektrycznej, sale konferencyjne zostaną udostępnione do celów prowadzenia zajęć, w
salach przechowywany będzie sprzęt (komputery) Zamawiającego

k) na całym terenie ośrodka musi być bezpłatny dostęp do Internetu WiFi,
l)

na terenie ośrodka musi znajdować się dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
udostępnione bezpłatnie uczestnikom obozu,

m) Na terenie ośrodka musi znajdować się miejsce na organizację ogniska/grila, dyskoteki i
Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania dyskoteki oraz ogniska/grilla,
n) Ośrodek musi być w pełni monitorowany (kamery video i osoba kontrolująca na bieżąco obraz z
kamer);
o) Obsługa recepcji 24 h/dobę
p) na terenie ośrodka musi znajdować się pływalnia. Wymiary pływalni minimum 10 m x20 m lub
większy (tolerancja parametrów – do 10% przy zachowaniu minimalnej powierzchni basenu
200 metrów kwadratowych) o głębokości maksymalnej nie mniejszej niż 1,8 m. Wykonawca
zapewnia opiekę ratownika na pływalni. Pływalnia będzie do dyspozycji uczestników
bezpłatnie co najmniej od godz. 9.00 do 21.00. Przy pływalni muszą znajdować

się

przebieralnie, dzielone na męskie i damskie.
q) Na pływalni dla uczestników obozu udostępnione zostaną bezpłatnie ręczniki.
r) Na terenie ośrodka musi znajdować się Sauna, jacuzzi udostępnione uczestnikom obozu
bezpłatnie,
s) Na terenie ośrodka musi znajdować się siłownia, sala z urządzeniami do ćwiczeń typu bieżnia,
rower, stepper udostępnione bezpłatnie,
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Na terenie ośrodka musi znajdować się boisko do gier zespołowych t.j. w piłkę nożną,

t)

siatkówkę, koszykówkę i Wykonawca udostępni je bezpłatnie uczestnikom obozu w godzinach
od 9.00 do 21.00.
u) Na terenie ośrodka muszą znajdować się korty tenisowe z oświetleniem i Wykonawca udostępni
je bezpłatnie uczestnikom obozu w godzinach od 9.00 do 21.00.
v) Wykonawca udostępni bezpłatnie uczestnikom obozu halę sportową do gier zespołowych o
wymiarach minimum 10 m x20 m lub większy. Sala ma być dostępna dla uczestników obozu w
godzinach od 9.00 do 21.00 i musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 200 metrów
od miejsca zakwaterowania uczestników.
w) Wykonawca umożliwi uczestnikom obozu bezpłatne korzystanie ze stołu bilardowego, stołu do
tenisa.
3) Liczba uczestników i czas trwania obozu
-

Uczestnikami obozu będzie młodzież w wieku około 18 – 20 lat, ogółem 90 osób, oraz do 10ciu nauczycieli. Zamawiający we własnym zakresie zorganizuje nabór uczestników obozu.
Lista uczestników obozu będzie przekazana Wykonawcy zamówienia na 7 dni przed
planowanym turnusem,

-

obóz ma być zorganizowany w formie jednego turnusu,

-

czas trwania turnusu – od 07.06.2013 do 15.06.2013.

4) Wymogi dotyczące wyżywienia. Wykonawca zapewnia wyżywienie wszystkim uczestnikom
obozu tj. dla 90 uczniów i do 10 nauczycieli oraz opiekunom:
a) Wyżywienie w postaci trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad i kolacja). W dniach 07 i 15
czerwca 2013 wykonawca zapewni uczestnikom obozu wyżywienie na trasie przejazdu.
b) młodzież musi mieć stały dostęp do napoi,
c) posiłki muszą być urozmaicone, dostosowane do potrzeb uczestników obozu, odpowiadające
normom żywienia opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia zarówno pod względem
ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych, bogatych w witaminy, owoce i warzywa,
d) możliwość przygotowania posiłków dla osób na diecie wegetariańskiej – wliczone w cenę,
e) możliwość przygotowania posiłków dla osób na diecie diabetycznej - wliczone w cenę,
f) możliwość przygotowania posiłków dla osób na diecie bezglutenowej - wliczone w cenę,
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g) we wskazany dzień Wykonawca zobowiązuje się do organizacji ogniska/grilla. Ośrodek
zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej ilości karkówki i kiełbasy do upieczenia na
ognisku, oraz dodatków (chleb, ketchup, musztarda) i napoi.
5) Transport
a) transport uczestników obozu wraz z bagażem oraz sprzętu do realizacji zajęć (laptopy,
drukarka) zapewnia Wykonawca,
b) miejsca z których zostaną zabrani uczestnicy obozu i do których zostaną dostarczeni po
zakończeniu obozu wskaże Zamawiający na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem
turnusu, przy czym będą to co najmniej po 3 miejsca w województwach lubelskim,
podkarpackim i małopolskim.
c) Do transportu będą użyte minimum dwa autokary typu turystycznego klasy EURO 4 lub
EURO 5, rok produkcji 2010 lub późniejszy, wysokopokładowe, wysokość min. 3,90m.
d) Pojazdy muszą być sprawne (aktualne badania techniczne), wyposażone w klimatyzację,
ogrzewanie, ABS, ESP, ASR, Retarder, WC, siedzenia uchylne i rozsuwane, 2 x TV możliwość oglądania filmów wideo, CD, lub DVD, barek z napojami dostępnymi dla
uczestników obozu, mikrofon.
e) Autokary mają być do dyspozycji grupy przez cały okres pobytu na obozie.
f) Wykonawca zapewni kierowców do ww. pojazdów
g) Wyjazd w dniu 07.06.2013 w godzinach rannych oraz powrót w dniu 15.06.2013 w
godzinach popołudniowych, dokładne godziny wyjazdu i powrotu autokaru ustalone
zostaną 7 dni przed obozem.
h) Wykonawca zapewnia po dwóch opiekunów do każdego autokaru.
i)

Koszty ubezpieczenie autokaru i młodzieży podczas przejazdu pokrywa Wykonawca.

j)

Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia Policji lub Inspekcji Transportu
Drogowego w celu kontroli pojazdu przed wyjazdem młodzieży na obóz.

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości kierowcy w każdym momencie
trwania obozu.
l)

Harmonogram wyjazdów pojazdów podporządkowany będzie programowi obozu.
Ewentualne zmiany programu obozu mające wpływ na zmianę harmonogramu wyjazdów
będą kierowcy komunikowane przez kierownika obozu w razie bieżących potrzeb

m) Wykonawca podczas przejazdu zapewni w razie potrzeby postoje z możliwością
skorzystania z WC
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6) Ubezpieczenie.
a) Wykonawca zapewnia ubezpieczenie uczestników i kadry od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia,
b) ubezpieczenie obejmuje okres od momentu przekazania młodzieży pod opiekę wychowawców
z miejsca zbiórki, do momentu powrotu,
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez
uczestników obozu w trakcie podróży oraz podczas pobytu uczniów w ośrodku,
d) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC.
e) Wykonawca musi zapewnić ubezpieczenia OC i NNW uczestnikom obozu (młodzież + kadra)
7) Pozostałe wymagania
a) Wykonawca zobowiązuje się do oznakowanie autokarów i miejsca realizacji zamówienia
(ośrodka w którym realizowany jest obóz) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego poprzez
ustawienie rool-upów i tablic informacyjnych w holu, przy recepcji, w salach
konferencyjnych, itp.
b) Wykonawca zapewni artykuły piśmienne niezbędne do prowadzenia zajęć (notatnik, długopis,
ołówek) oraz dyplomy dla uczniów. Wykonawca zapewni nagrody rzeczowe dla uczestników
obozu za udział w konkursach i zabawach dla min.30 uczniów(o wartości min. 50 zł/osobę) i
dostarczy Zamawiającemu potwierdzenie odbioru tych nagród,
c) Wykonawca zorganizuje uczestnikom obozu udział w minimum dwóch wycieczkach wraz z
biletami wstępu. W ramach tych wycieczek będzie zwiedzanie co najmniej: zamku Dunajec w
Nidzicy, zamku w Czorsztynie, rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim lub spływ tratwą,
wyjazd kolejką na Palenicę, zwiedzanie Zamku Lubownieńskiego w Starej Lubowni,
Bielańska Jaskinia.
d) Wykonawca zorganizuje uczestnikom obozu spacer po górach (dla chętnych)
e) Wykonawca zorganizuje uczestnikom obozu co najmniej dwie dyskoteki (na wyłączność dla
grupy)
f) Spełnienie wszelkich wymogów w zakresie Ochrony danych osobowych.
g) Wszelkie uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia będą odbywać się w
siedzibie Zamawiającego, przy osobistym udziale osób delegowanych przez Wykonawcę.
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…………………………………………….

Zamawiający
Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie,
35-959 Rzeszów,
ul. Rejtana 16c
REGON 691560040,
NIP 813-323-88-22

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:
Nazwa:
____________________________________________________________
Adres:

____________________________________________________________

Tel.

____________________________________________________________

NIP

_____________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania rynku dotyczące organizacji letniego obozu matematycznego
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, oświadczam, że szacuję koszt realizacji
zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za łączną cenę:

Łączna cena netto: .......................................
Łączna cena brutto: .......................................
(słownie: .................................................................................................................................................................)

.............................................................
(miejscowość i data)

………………………………………..
podpis
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