Bieliny, 3 września 2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRZEWODNIKA
dla projektu pn. „Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór
Świętokrzyskich na 2019 rok” – cykl jednodniowych wyjazdów edukacyjnoprzyrodniczo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin należących do
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 EURO, do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019
r. poz. 53 i 730.) zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Zamawiający:
Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
Adres i siedziba: ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny,
Tel. 41 302 50 94 wew. 209, fax. 41 302 61 07, e-mail: zggs@zggs.com.pl,
www.zggs.com.pl
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Obsługa przewodnicka cyklu 11 jednodniowych wyjazdów dla uczestników „Projektu
edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok”. W skład
zamówienia wchodzi:
Przeprowadzenie cyklu 11 jednodniowych wyjazdów dla uczestników projektu edukacyjnego
obejmujących zajęcia edukacyjne w Świętokrzyskim Parku Narodowym na ścieżce
edukacyjnej Kakonin – Łysica – Święta Katarzyna.
Zajęcia na ścieżce należy przeprowadzić z uwzględnieniem wszystkich zagadnień
wyszczególnionych w załączonym programie (załącznik nr 1).
Obsługa przewodnicka, obejmuje realizację programu projektu w godz. 9:00 – 11:30 przez
każdorazowo minimum 2 przewodników na wyjazd.
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas V SP (ewentualnie IV i VI) z 11 gmin (Bieliny,
Bodzentyn, Górno, Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Suchedniów, Waśniów,
Zagnańsk) wchodzących w skład Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w ilości od 400 do 600
osób.

II. Warunki realizacji zamówienia:
1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny usługi na jednego uczestnika wycieczki.
2. Projekt realizowany będzie w okresie od 16.08.2019 r. do 3.10.2019 r. (dokładne terminy
zostaną wyznaczone na podstawie dokonanych rezerwacji, o których Wykonawca usługi
będzie informowany z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem).
3. Oferty należy składać na załączonym wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego
zaproszenia.
III. Ocena złożonych ofert cenowych
Podstawowym kryterium oceny i wyboru ofert cenowych będzie najniższa cena brutto. Cena
zaoferowana przez Oferenta, z którym zostanie podpisana umowa (projekt umowy w załączeniu),
nie ulegnie zmianie.

Cena brutto usługi
przewodnickiej liczona od 1
uczestnika projektu w czasie
trwania 1 wyjazdu

złotych netto
VAT . . . . . . . tj. . . . . . . . . . złotych
złotych brutto

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
- wg kryterium 100% cena ofertowa (wartość brutto zamówienia):

cena min.
Wc = ---------------------- x 100 pkt
cena ofer.

IV. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty prosimy składać na
- adres e-mail: zggs@zggs.com.pl,
- osobiście w siedzibie Związku Gmin Gór Świętokrzyskich ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny,
- wysłać pocztą na adres Zamawiającego
Oferty należy składać do dnia 9 września 2019 r. do godziny 1200

PROGRAM
jednodniowych wyjazdów edukacyjno – przyrodniczo krajoznawczych
w ramach projektu „Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin
Gór Świętokrzyskich na 2019 rok”
Projekt został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach
od 7:30

Planowany odjazd z wyznaczonego/-ych punktu/-ów do Kakonina

9:00

Zbiórka w Kakoninie. Rozpoczęcie zajęć.

9:30-11:00

12:00-13:30

od 13:30

CZĘŚĆ I
Zajęcia edukacyjne w Świętokrzyskim Parku Narodowym na ścieżce
edukacyjnej Kakonin – Łysica – Święta Katarzyna
 Co to jest park narodowy? Po co się go tworzy?
 Jakie wyróżniamy formy ochrony przyrody w Polsce?
 Cele i funkcje parków narodowych na przykładzie ŚPN.
 Obszary ochrony czynnej (co chronimy, dlaczego i w jaki sposób?).
 Obszary ochrony ścisłej na przykładzie O.O. Święta Katarzyna
 Gołoborze, puszcza jodłowa jako unikalne ekosystemy naturalne –
charakterystyka i spełniane funkcje
 Ukazanie dziedzictwa kulturowego na terenie ŚPN na przykładzie
kapliczki Św. Mikołaja i zabytkowej chałupy w Kakoninie.
CZĘŚĆ II
Edukacyjne warsztaty pszczelarskie w Świętej Katarzynie
 Po co ludziom pszczoły? Jakie znaczenie dla ekosystemu mają
pszczoły? Co to jest pszczela rodzina i z jakich pszczół się składa?
 Poznanie niezwykłego świata przyrody na przykładzie pszczół.
 Dlaczego powinniśmy dbać o pszczoły i dlaczego są tak ważne?
 Jak wygląda roczny cykl życia pszczoły? Jakie są produkty i pożytki
pszczele i jakie mają znaczenie dla człowieka?
 Ukazanie tradycji pszczelarskich.
 Własnoręczne przygotowanie świec na bazie składników
pochodzenia naturalnego, charakterystycznego dla tych terenów.
Planowany odjazd ze Świętej Katarzyny do wyznaczonego/ych punktu/ów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

……………………...

(nazwa i adres Oferenta)

(miejsce, data)

NIP………………………………………………..
REGON………………………………………….
Telefon………………………………………….
E-mail…………………………………………….
Formularz oferty cenowej
Ja, niżej podpisany,
………………………………………………..……………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres oferenta)

składam ofertę na wykonanie usługi przewodnika do projektu pn. „Program edukacji
ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok” – cykl jednodniowych
wyjazdów edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych dla uczniów szkół z gmin należących
do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich” zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu
do składania ofert cenowych z dnia 3.09.2019 r.
za cenę
Cena brutto usługi
przewodnickiej liczona od 1
uczestnika projektu w czasie
trwania 1 wyjazdu

złotych netto
VAT . . . . . . . tj. . . . . . . . . . złotych
złotych brutto

słownie
……………………………………………………………………………………………brutto
Zaoferowana cena uwzględnia wykonanie całego zamówienia oraz zawiera wszelkie koszty
i zobowiązania związane z należytą realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat
i podatków (w tym podatku VAT). Zamawiający przy realizacji zamówienia nie będzie ponosił
żadnych dodatkowych kosztów.
Oświadczam, że
 zapoznałem/łam się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam
konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
 spełniam warunki określone przez Zamawiającego,





w razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą;
zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.

Oświadczam, iż spełniam warunki dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 posiadania wiedzy i doświadczenia;
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
 nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
 nie posiadam żadnych zaległości publicznoprawnych.
W przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 10 dni licząc od daty złożenia
oferty.

……………………………………………………
(czytelny podpis oferenta lub podpis i pieczęć)

