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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pn.:Przeprowadzenie warsztatów i pokazów naukowo-technicznych dla dzieci uczęszczających
do przedszkoli w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty-upowszechnienie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów rozwijających wiedzę i umiejętności
przyrodnicze i naukowo-techniczne z zastosowaniem metod aktywizujących opartych m.in. na metodzie
badawczej, pracy warsztatowej, eksperymentach, doświadczeniach, grach i animacji angażujących
wszystkich uczestników warsztatów przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz pokazów
uwzględniających zjawiska fizyczne, procesy biologiczne i reakcje chemiczne dla dzieci uczęszczających
do przedszkoli w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości
edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 3 Edukacja, Działanie 3.1
Edukacja przedszkolna.
2. Warsztaty oraz pokazy wykonane będą w oparciu o program opracowany przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia Programu do Formularza ofertowego.
3. Program musi zawierać: szczegółowy opis, tematykę, nazwę warsztatów i pokazów z uwzględnieniem
ilości osób prowadzących zajęcia, czas trwania warsztatów oraz pokazów, planowane do wykorzystania
pomoce i sprzęt.
4. Program i tematyka warsztatów i pokazów musi być dostosowana do dzieci w wieku 3-6 lat.
5. Warsztaty i pokazy muszą odbywać się przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych
i aktywizujących metod pracy.
6. Program wskazany w ust. 3 niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przewiduje
włączenie dzieci do aktywnego udziału w warsztatach i pokazach.
7. Czas trwania warsztatów wynosi minimum jedną godzinę tj. 60 min, natomiast czas trwania pokazów
jedną godzinę dydaktyczną tj. 45 minut.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia warsztatów oraz pokazów w miejscach i czasie
wskazanym przez Zamawiającego w Planowanym harmonogramie warsztatów oraz Planowanym
harmonogramie pokazów stanowiących załączniki do niniejszego Szczegółowego Opisu przedmiotu
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Planowanego harmonogramu warsztatów oraz
planowanego harmonogramu pokazów w zakresie miejsca realizacji, liczby uczestników oraz terminów
realizacji.
9. Dla każdej grupy uczestników przewidziane jest 8 godzin warsztatów oraz 2 pokazy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia niezbędnego wyposażenia potrzebnego do prawidłowej realizacji zamówienia, ubrań
ochronnych, specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu i materiałów potrzebnych do
przeprowadzenia warsztatów i pokazów,
b) zapewnienia wykwalifikowanego personelu w celu prowadzenia warsztatów i pokazów.
11. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie merytoryczne jak
i praktyczne osób prowadzących warsztaty i pokazy.
12. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia:
a) zaplecza techniczno-organizacyjnego m.in.: odpowiednich sal dydaktycznych wyposażonych w stoliki
oraz krzesełka, a także dostęp do prądu i wody w miejscu prowadzenia warsztatów i pokazów,
b) miejsca parkingowego na terenie placówki, na czas realizacji każdego warsztatu i pokazu.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przebiegu warsztatów i pokazów, w tym wizytacji, bez
wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy.

14. Zamawiający sporządzi miesięczne protokoły odbioru warsztatów i pokazów w terminie do 5 dnia
następnego miesiąca. W miesiącu grudniu 2018 roku protokół zostanie sporządzony w terminie 5 dni
licząc od dnia zakończenia ostatniego pokazu/warsztatu.
15. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO 2014-2020.
16. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, zgodnie z cenami jednostkowymi, określonymi w Formularzu
ofertowym Wykonawcy.
17. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę po każdym zakończonym miesiącu, w miesiącu grudniu
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru,
o którym mowa w ust. 14 niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
18. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany bez uwag i zastrzeżeń, przez przedstawicieli każdej ze
stron umowy, protokół odbioru, o którym mowa w ust. 14 niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia.
19. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz osób, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na podstawie przepisów prawa, w tym osoby przebywające w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na terenie udostępnionym Wykonawcy.
20. Wykonawca posiada ważną Polisę OC dotyczącą prowadzonej działalności.

Załączniki:
1. Planowany harmonogram warsztatów
2. Planowany harmonogram pokazów

