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Świdwin, dn. 2019-11-14 

 

Zakład Usług Komunalnych 
Spółka z o.o. w Świdwinie 

ul. Armii Krajowej 21 
78-300 Świdwin 

  
Z A P R A S Z A 

do złożenia oferty cenowej na: 
 

„świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć edukacyjnych  
w zakresie segregacji odpadów” 

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w 6 placówkach szkolno-przedszkolnych 
(4 szkoły podstawowe i 2 przedszkola) akcji edukacyjnej dotyczącej promowania 
selektywnej zbiorki odpadów. Akcja przeprowadzona będzie w formie 45-minutowej lekcji 
edukacyjnej we wskazanych placówkach oświatowych, raz w roku szkolnym przez okres  
3 lat tj. uwzględniając rok szkolny 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 do 31.10.2022r. 
Lekcje będą prowadzone dla uczniów klas 1-3 oraz z grup przedszkolnych w wieku 5-6 lat. 
Zajęcia winny odbywać się według ustalonego z palcówkami oświatowymi 
harmonogramu, dla każdej klasy/grupy indywidualnie. Terminy poszczególnych zajęć oraz 
klasy/grupy i miejsca ich przeprowadzenia zostaną ustalony w porozumieniu z palcówkami 
oświatowymi przez Zamawiającego i wskazany wybranemu Wykonawcy min. 30 dni przed 
ich rozpoczęciem. Lekcja edukacyjna musi dotyczyć tematu segregacji odpadów i winna 
być połączona z zabawą edukacyjną (np. wrzucanie odpadów do właściwego pojemnika, 
porównywanie objętości odpadów przed zgnieceniem i po itp.). Propozycje tematów zajęć 
na cały okres realizacji zadania powinny być wskazane w treści oferty, z podziałem na 
grupy szkolne dla  poszczególnych klas 1, 2 i 3 i przedszkolne dla 5-6 latków. Każdorazowo 
na zakończenie zajęć należy wręczyć każdemu uczestnikowi drobny upominek/gadżet  
w postaci np. zawieszki odblaskowej, długopisu itp. nawiązujący tematycznie do 
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przeprowadzonej lekcji (motyw lub hasło związane z tematem segregacji odpadów). 
Rodzaje wręczanych gadżetów muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. 
 
 

Wykaz oddziałów objętych zajęciami edukacyjnymi: 
 
I. PRZEDSZKOLA 5- i 6-latki: 

 
Przedszkole Nr 1 – 2 oddziały 5-latów po 25 dzieci każdy (oddziały funkcjonują w SP2) 
Przedszkole nr 2 – 2 oddziały 5-latków po 25 dzieci każdy (oddziały funkcjonują w SP2) 
Publiczna Szkoła Nr 2 (SP2)  – 5-latki 24 dzieci 
Publiczna Szkoła Nr 2 (SP2 – 6-latki: 
 0a – 20 dzieci 

0b – 24 dzieci 
0c – 25 dzieci 
0d – 19 dzieci 
0e – 25 dzieci 
0f – 25 dzieci 

Publiczna Szkoła nr 3 (SP3) – 4- i 5-latki (grupa łączona) – 24 dzieci 
     – 6-latki – 20 dzieci 

 
II. SZKOŁY PODSTAWOWE (KLASY I-III): 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 (SP1): 
Klasa Ia – 22 osoby 
Klasa Ib – 23 osoby 
Klasa IIa – 24 osoby 
Klasa IIb – 22 osoby 
Klasa IIIa – 24 osoby 
Klasa IIIb – 22 osoby 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (SP2): 
Klasa I – 18 osób 
Klasa II – 20 osób 
Klasa III – 18 osób 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (SP3): 
Klasa I – 26 osób 
Klasa II – 20 osób 
Klasa III – 13 osób 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (SP4): 
Klasa Ia – 20 osób 
Klasa Ib – 23 osoby 
Klasa Ic – 19 osób 
Klasa IIa – 25 osób 
Klasa IIb – 25 osób 
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Klasa IIc – 25 osób 
Klasa IIIa – 18 osób 
Klasa IIIb – 19 osób 
Klasa IIIc – 18 osób 

 
2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia - Wykonawca jest zobligowany: 

• mieć doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju zajęć, prelekcji, wykładów bądź 
akcji/konkursów edukacyjnych, 

• zapewnić odpowiednią ilość doświadczonych osób do przeprowadzenia lekcji, 

• zapewnić niezbędne materiały do obsługi technicznej przeprowadzanych zajęć 
(materiały i pomoce edukacyjne), 

• zapewnić upominki w formie drobnych gadżetów. Należy przyjąć do kalkulacji 
wskazaną w wykazie ilość dzieci, 

• przedstawić do akceptacji program planowanych lekcji (załączyć do oferty 
propozycje – lekcja raz na każdy rok dostosowana tematycznie do każdej grupy 
wiekowej), 

• przygotować z każdej przeprowadzonej lekcji reportaż fotograficzny (min. 10 zdjęć) 
bądź filmowy. 

 
II. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:  

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w przyjętym 
kryterium 100% cena jednostkowa za jedną lekcję brutto [zł]. 
 
Koszt jednej lekcji musi obejmować koszty jej przeprowadzenia, wręczenia nagród i zrobienia 
dokumentacji fotograficznej/filmowej z prowadzonych zajęć.  
W formularzu ofertowym winny znaleźć się dodatkowo oprócz ceny ofertowej proponowane 
tematy zajęć edukacyjnych z podziałem dla poszczególnych grup wiekowym, obejmujące cały 
okres trwania zamówienia tj. w każdym roku szkolnym należy przeprowadzić jedną lekcję oraz 
propozycje wręczanych gadżetów. 
 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen i tematów lekcyjnych. 
 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ 
 

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której zagwarantuje  
30-dniowy okres jej ważności licząc od dnia jej otwarcia. 

2. Podpisany przez uprawnionego Wykonawcę formularz cenowy stanowiący załącznik  
nr 1 niniejszego zapytania ofertowego; 

3. Podpisane przez uprawnionego Wykonawcę oświadczenie nr 1 stanowiące załącznik  
nr 2 niniejszego zapytania ofertowego; 

4. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym lub własnym 
formularzu cenowym odpowiadającym co do treści załącznikowi nr 1.  

5. Ofertę umieścić należy w zaklejonej kopercie i zaadresować w następujący sposób: 
 

„ZAPYTANIE OFERTOWE – PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE 

SEGREGACJI ODPADÓW, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05.12.2019r. GODZ. 13:30 „ 
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IV.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty cenowe należy składać w terminie do 

dnia 05.12.2019r. do godz. 1300 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych 

Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin (SEKRETARIAT) lub  
za pośrednictwem poczty mailowej na adres: przetargi@zuk-swidwin.com.pl 

 
V.  OTWARCIE OFERT jest jawne i odbędzie się w dniu 05.12.2019r. o godz. 13:30  

w siedzibie Sprzedawcy ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin pokój nr 2 
 
 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI  
 

1. W kwestii proceduralnej i przedmiotu zamówienia: MAŁGORZATA RATKE - 
inspektor ds. ochrony środowiska, inwestycji i technologii ZUK Sp. z o.o., e-mail: 
przetargi@zuk-swidwin.com.pl 

 tel. 94 365 23 56 
 

 


