Karsin, 1.12.2016 r.

Mały Inżynier Ewa Bednarek
Grudzielec 47
63-440 Raszków

ROZEZNANIE RYNKU FESTIWAL NAUKI PKR/R/01/12/2016
Mały Inżynier Ewa Bednarek, kierując się zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług w ramach projektu w ramach projektu
"Akademia możliwości", nr RPPM.03.02.01-22-0134/15 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Specyfikacja zamówienia:
Okres realizacji zlecenia: XII.2016.
Odbiorcami festiwali będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Karsin
Kod CPV: 79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
Biuro Projektu: ul. Długa 222, 83-440 Karsin
Opis usługi:
a) Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w ramach 1 festiwalu naukowego:
 pokazów z ciekłym azotem, pokaz z substancją o ekstrem. nisk.temp.-196°C: skraplanie powietrza, lewitacja
diamagnetyczna, sztuczna mgła;

Pokazy chemiczne - produkcja ogromnej ilości pasty dla słonia, ciuchcia, sztuczna krew, zielony płomień;

Pokazy z suchym lodem – widowiskowe doświadczenia z suchym lodem, sublimacja, zmiana barw, mgła;
 Wystawę zabawek fizycznych - prezentacja różnych zabawek fizycznych silnik Stirlinga, radiometr, maszyna
elektrostatyczna, przewrotki, chodzące zwierzaki
 Energetyczną wystawę interaktywną - rowery do wytwarzania prądu, wyścigi samochodów zasilanych siłą
mięśni, działanie prądnicy.
 Nowe technologie - druk3D, sterowanie ruchu piłki za pomocą fal mózgowych, biometria, sterownie
komputerem przy pomocy owoców
 Pokaz robotów - roboty mobilne, humanoidalne, edukacyjne, robotami lego, zawody puck collect, terenowe,
roboowady.
 Warsztatów: magicznych mikstur/baniek mydlanych/elektryczności
b) Wykonawca zapewni prowadzących oraz wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia wyżej
wymienionych atrakcji.
c) Zamawiający zapewni pomieszczenia w szkołach do prowadzenia festiwalu.
d) Liczba festiwali: 3.
e) Jeden festiwal przeznaczony jest szacunkowo dla 60 do 250 uczniów, czas trwania festiwalu 5-8h (w zależności
od wielkości szkoły).
6. Miejsce realizacji: województwo pomorskie, powiat kościerski, Gmina Karsin: Zespół Szkół w Wielu, Zespół Szkół w
Karsinie, Szkoła Podstawowa w Osowie.
7. Dodatkowe informacje:
a) Niniejsze rozeznanie nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).
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b) Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 6.5.1 Rozeznanie rynku, Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19.09.2016).
8. Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 1 do 8.12.2016.
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Załącznika nr 1
Miejscowość ………………………….…………. , dn. ………………………………………….

Mały Inżynier Ewa Bednarek
Grudzielec 47
63-440 Raszków

OFERTA
Niniejszym przedstawiamy ofertę cenową na realizację usług festiwalu nauki w ramach projektu „Akademia
możliwości” nr RPPM.03.02.01-22-0134/15

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
REGON
Adres do korespondencji
(jeżeli inny niż adres
siedziby)
Osoba kontaktowa
Numer telefonu
Adres email
Lp.

1.

pieczęć firmy

Przedmiot oferty

Oferowana
cena
jednostkowa
w zł netto

Wysokość
VAT

Oferowana
cena
jednostkowa w
zł brutto

Przeprowadzenie festiwalu nauki w 1 szkole

podpis osoby/osób uprawnionej/ych
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W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej pozarolniczej działalności gospodarczej
Imię i nazwisko oferenta
Adres oferenta
PESEL
Numer telefonu
Adres email

Lp.

1.

Nazwa usługi

Koszt całkowity za wykonanie usługi
tj. wynagrodzenie netto, podatek
dochodowy, składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne opłacane przez
zleceniobiorcę i zleceniodawcę

Przeprowadzenie festiwalu nauki w 1 szkole

podpis
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