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Nowy Sącz, (poniedziałek) 10.09.2018 r.

Rozeznanie rynku numer GL.RR.POK.01
Rozeznanie rynku przeprowadza: Systema Sp. z o. o., ul. Partyzantów 54F, 33-340 Stary Sącz, NIP: 73428-37-147 (dalej Zamawiający)
Osoba do kontaktów: Anna Hruby tel. 18 547 44 27 e-mail lubien@systema.pl
Adres dostawy: Systema Sp. z o. o., ul. Nawojowska 4 pokój 204, 33-300 Nowy Sącz

Pełne dane oferenta:
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
Adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktów: ………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko, telefon)
W związku z realizacją projektu o numerze RPMP.10.01.03-12-0423/16 i tytule Lubie(n) programowad
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu Paostwa, Zamawiający zwraca
się z uprzejmą prośbą o wycenę organizacji i zrealizowania pokazów/warsztatów edukacyjnych dla
uczniów szkół podstawowych w gminie Dobczyce na potrzeby Zamawiającego do realizacji zadao w
ramach niniejszego Projektu.
Przedmiot zamówienia:
Rozeznanie rynku dotyczy zrealizowania pokazów/warsztatów
organizowanych w szkołach znajdujących się na terenie gminy Lubieo.

edukacyjnych

dla

uczniów

Cel pokazów/warsztatów:
Przedstawienie treści edukacyjnych w sposób ciekawy, angażowanie uczniów w proces nauczania,
nauka przez zabawę. Po zrealizowaniu tego celu uczniowie w szybszym tempie i z mniejszym wysiłkiem
podniosą swoje kompetencje kluczowe (z zakresu matematyki i informatyki), a doświadczalny i
eksperymentalny sposób nauczania pobudzi ich innowacyjnośd i kreatywnośd.

Tematyka pokazów/warsztatów:
Matematyka - zastosowanie wiedzy matematycznej w różnych dziedzinach życia, np. zastosowanie
geometrii w architekturze, matematyki w ruchu, strategie rozwiązywania gier dydaktycznych,
doświadczenia na różnorodnych przyrządach.
Programowanie - pokaz programowania robota, praktyczne zastosowanie programowania.

1.
2.
3.
4.

Scenariusz pokazów/warsztatów
Minimum 2 prelegentów
Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia pokazów/warsztatów
Poczęstunek (catering) dla uczniów zawierający minimum wodę/napoje i tzw. susz
konferencyjny.

Miejsce wykonywania pokazów/ warsztatów:
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W ramach pokazów/warsztatów Oferent zapewnia:

GL.RR.POK.01 v 05

Wskazane szkoły w gminie Lubieo
Zamawiający odpowiada za:
1. Wskazanie miejsca i terminu pokazu
2. Zapewnienie sali przystosowanej do przeprowadzenia pokazów/warsztatów dla średnio 40
uczniów
3. Przeprowadzenie rekrutacji
4. Przekazania Oferntowi imiennej listy uczniów

Harmonogram realizacji:
Od 17 września 2018 do 31 sierpnia 2019 roku
Czas trwania jednego pokazu:
2 X 45 min (w tym 15 min przerwy) oraz czas przeznaczony na sesję pytao uczniów szacowany na 45
minut
Przewidywana liczba pokazów/warsztatów:
10 pokazów dla około 40 uczniów każdy
Warunki udziału w postępowaniu:
Ofertę cenową należy przesład do dnia 14 września 2018 (piątek) w formie papierowej do Biura
Projektu w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej 4 pokój 203 lub w formie podpisanego skanu na
adres mailowy: lubien@systema.pl
Informujemy, iż niniejsze postępowanie składane jest w celu rozeznania rynku, a odpowiedź na nie,
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
przepisów Ustawy - Prawo Zamówieo Publicznych
…………………… zł
Cena brutto za zrealizowanie 1 pokazu/
warsztatu

słownie:
……………………………………………………………………………
…………………… zł

Cena brutto za zrealizowanie 10 pokazów/
warsztatów

słownie:
……………………………………………………………………………

pieczęd i czytelny podpis Oferenta
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Data

