Załącznik nr 3 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu dwudniowych
warsztatów ekologiczno-europejskich wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w ośrodku
edukacji ekologicznej lub szkoleniowo-wypoczynkowym, adresowanych do maksymalnie
1 500

uczniów

oraz

opiekunów

ze

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych

oraz

ponadgimnazjalnych z gmin objętych Funduszem Wsparcia znajdujących się na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy o Unii
Europejskiej, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013 oraz bogactwie przyrodniczym województwa kujawsko-pomorskiego.

Założenia dotyczące warsztatów:
Czas trwania warsztatów: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2013 r.
1. W ramach realizacji usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do udziału w warsztatach grup uczniów
i opiekunów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z gmin
objętych Funduszem Wsparcia znajdujących się na terenie województwa kujawskopomorskiego, według zasad określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik nr
2 do umowy, a w szczególności zagwarantowania aby w warsztatach uczestniczyły
wyłącznie dzieci, które nie brały udziału w Warsztatach ekologiczno-europejskich
zorganizowanych w 2012 r.;
2) zapewnienia:
a) pobytu uczestników w ośrodku (1 nocleg), pełnego wyżywienia (pierwszego dnia:
obiad dwudaniowy z deserem, podwieczorek i kolacja, drugiego dnia śniadanie
i obiad dwudaniowy z deserem);
b) bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnikom w trakcie szkolenia
wyjazdowego;

c) dodatkowej formy rozrywki dla dzieci, np. ognisko, animacje, dyskoteka;
3) przygotowania szczegółowych scenariuszy warsztatów zapewniających zapoznanie się
uczniów z zagadnieniami dotyczącymi:
a) Unii Europejskiej, w tym sposobu funkcjonowania Unii oraz funduszy unijnych
wspierających rozwój regionu,
b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013, w tym omówienie głównych założeń oraz osi priorytetowych
programu ze wskazaniem przykładowych projektów zrealizowanych w ramach
danych osi programu,
c) Bogactwa

przyrodniczego

województwa

kujawsko-pomorskiego

–

zajęcia

teoretyczne oraz plenerowe,
dostosowanych merytorycznie oraz metodycznie do poziomu wiekowego uczestników
tj. odrębnie dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych;
4) przeprowadzenia zajęć edukacyjnych obejmujących dziennie:
a)

minimum 3 godziny lekcyjne zajęć poświęconych Unii Europejskiej oraz
Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

b) minimum 2 godziny lekcyjne zajęć poświęconych bogactwu przyrodniczemu
województwa kujawsko-pomorskiego (zajęcia z wykorzystaniem pomocy i środków
dydaktycznych, jak np. preparaty biologiczne)
c)

zajęcia plenerowe z edukatorem/przewodnikiem (długość zajęć plenerowych
wskazana zostanie przez Zleceniobiorcę i zależeć będzie od ich formy),
dostosowanych merytorycznie oraz metodycznie do poziomu wiekowego
uczestników.

5) przygotowania harmonogramu zajęć uwzględniającego przeprowadzenie warsztatów
dla maksymalnie 1 500 uczestników;
6) przeprowadzenia warsztatów w terminie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia
2013 r. w ośrodku edukacji ekologicznej lub szkoleniowo-wypoczynkowym
znajdującym się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
7) Warsztaty powinny obejmować formy interakcji z dziećmi/młodzieżą oraz prezentacje
multimedialne, które będą prowadzone z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Tablica zostanie przekazana nieodpłatnie Zleceniobiorcy na okres trwania cyklu
warsztatów. Zleceniobiorca przygotuje szczegółowe scenariusze warsztatów, które
zostaną dołączone do oferty. Poszczególne grupy mają składać się maksymalnie z 40
osób i obejmować jedną z trzech kategorii wiekowych (odpowiednio szkoła
podstawowa, gimnazjalna lub ponadgimnazjalna). Nie ma możliwości zgłaszania grup
składających się z uczestników różnych kategorii wiekowych.
8) eksponowania podczas każdych warsztatów roll-up’u promującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, który
zostanie zapewniony przez Zleceniodawcę;
9) stosowania logotypów oraz informacji o finansowaniu przedmiotu umowy ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

na

lata

2007-2013

na materiałach drukowanych i innych informacjach dotyczących Warsztatów, po
wcześniejszym uzgodnieniu sposobu oznakowania ze Zleceniodawcą (m.in. lista
obecności, prezentacje);
10) sporządzenia dokumentacji fotograficznej każdego z przeprowadzonych warsztatów
w ilości nie mniejszej niż 5 zdjęć i dostarczenia jej do Zleceniodawcy zapisanej na
nośniku elektronicznym, przy czym zdjęcia powinny przedstawiać zajęcia o tematyce
unijnej, ekologicznej oraz grupowe uczestników warsztatów;
11) przeniesienia wszelkich praw do wykorzystywania dokumentacji fotograficznej, o
której mowa w pkt. 10) na Zleceniodawcę, który to zastrzega sobie prawo do
publicznego ich wykorzystywania, utrwalania i powielania, wykorzystywania w celach
promocyjnych i reklamowych, zamieszczania w prasie, mediach, Internecie oraz
innych form utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, podając dane autora, bez
ograniczeń czasowych i ilościowych. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązuje się do
powiadamiania uczestników, podczas sporządzania ww. dokumentacji fotograficznej,
o możliwości wykorzystania zdjęć przez Zleceniodawcę zgodnie z zapisami Regulaminu
uczestnictwa stanowiącego załącznik do umowy;
12) sporządzenia

i

dostarczenia

do

Zleceniodawcy

sprawozdania

z

przebiegu

poszczególnych warsztatów wraz z listą obecności oraz dokumentacją fotograficzną, o

której mowa w pkt. 10 podpisanego przez przedstawiciela szkoły oraz Zleceniobiorcę.
Wzór ww. sprawozdania stanowi załącznik do Regulaminu uczestnictwa w
warsztatach.

Warunki jakie powinien spełniać Ośrodek:
1) Ośrodek edukacji ekologicznej lub szkoleniowo-wypoczynkowy, znajdujący się na
terenie

województwa

kujawsko-pomorskiego,

położony

na

obszarze

lub

w bezpośrednim sąsiedztwie (nie dalej niż 2 km licząc od granicy) parku
krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego ;
2) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (łazienką), wyposażone w łóżka z pościelą, szafy,
szafki, stoliki, krzesła;
3) jadalnia usytuowana na terenie ośrodka;
4) oddzielna sala wykładowa usytuowana na terenie ośrodka, wyposażona m.in.
w sprzęt multimedialny taki jak ekran oraz rzutnik;
5) dobre warunki sanitarne, łazienki czyste ze sprawnym wyposażeniem, całodobowy
dostęp do ciepłej i zimnej wody.
W ramach realizacji usługi obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów
Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu zajęć. Zleceniobiorca
niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o dokonanej zmianie oraz prześle Zleceniodawcy
aktualny harmonogram zajęć.
Zmiany harmonogramu zajęć nie mogą wpłynąć na końcowy termin wykonania zlecenia.

