Urząd Miejski w Namysłowie
Wydział Zamówień Publicznych

Namysłów, dnia 06.09.2018 r.
ZP.271.101.2018.KK

Odpowiedzi na zapytania
dot.:

postepowania na organizację wycieczek w ramach zajęć pozalekcyjnych
dla 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w Gminie
Namysłów w ramach projektu pn. „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach
z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie
kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania o następującej treści:
Pytanie nr 1: Do Wyższej Szkoły we Wrocławiu i innych szkół - czy dzieci mają tylko wejść
i zwiedzić daną szkołę, zobaczyć wnętrza czy w ramach swoich dodatkowych zajęć mają wziąć udział
w lekcji tematycznej - pogadance?
Pytanie nr 2: Jakie miejsca mają być ujęte w wycieczce edukacyjnej po powiecie namysłowskim?
Pytanie nr 3: jeżeli wycieczka obejmuje szkoły na terenie Namysłowa, czy dzieci ze szkół
z Namysłowa mają zostać przewiezione z jednej szkoły do drugiej czy mogą przejść spacerkiem?
Pytanie nr 4: W związku z wycieczką nr 47, czy program zostanie ustalony z danymi miejscami,
pytam ponieważ panie z Sanepidu jak i z Ekowod nic na temat odwiedzin nie wiedzą.
Pytanie nr 5: Czy łączny (zryczałtowany) koszt wycieczek w ofercie ma zostać podzielony
na 57 sztuk, bez względu na fakt, iż jedne wycieczki są bliżej Namysłowa inne dalej (Warszawa),
jedne są na duży autobus (48 dzieci) inne na mniejszego busa (8 dzieci)?
Pytanie nr 6: Proszę o doprecyzowanie odbiorców/ uczestników wycieczek na przykład w postaci
wskazania klas korzystających z oferty z poszczególnych szkół. PRZYKŁADOWO (bo dotyczy
to prawie każdego z tematów wskazanych w ogłoszeniu):Ze specyfikacji nie wynika czy dzieci
korzystające z wycieczki "po powiecie namysłowskim" pojawiającej się ośmiokrotnie w specyfikacji
(4 razy dla grupy mniejszej i 4 razy dla większej) jest w Państwa zamyśle wycieczką dla ośmiu
różnych grup czy dla jednej i tej samej i należy zadbać o to aby temat każdorazowo był inny,
a co za tym idzie będzie inna kalkulacja.
Pytanie Nr 7: Czy wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik obejmują tylko zwiedzanie wystaw czy
również udział dzieci w warsztatach/zajęciach? Jeśli tak, to w jakich?
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Pytanie nr 8: Czy do poszczególnych placówek oświatowych, do których są planowane wyjazdy,
Państwo zrobili już wstępne rezerwacje i uzgodnienia czy sprawy te są w całości w gestii
wykonawcy?
Pytanie nr 9: Czy programy szczegółowe należy Państwu przesłać dla każdej z 57 wycieczek na
osobnym arkuszu papieru, czy wystarczy jeden, względnie kilka uniwersalnych typu: wyjazd o godz.
xx, pobyt w placówce x w godz. x-y, obiad o godz. x, powrót około godz. x ?
Pytanie nr 10: Czego oczekują Państwo po wycieczkach m.in. do Uniwersytetu Opolskiego,
Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego?
Pytanie nr 11: Czy kontaktowali się Państwo wstępnie z tymi uczelniami odnośnie jakiś ustaleń?
Pytanie nr 12: Czy na każdą wycieczkę jest potrzebny program?
wyjaśnia, że:
Ad. 1 Podczas wycieczek do Szkół Wyższych uczniowie mają wziąć udział w zajęciach tematycznych
oraz mają zwiedzić uczelnię.
Ad. 2 Wycieczki po powiecie mają być zorganizowane do miejsc wartych uwagi w gminach: Wilków,
Świerczów, Domaszowice oraz Pokój (np.: zabytkowe parki, Centrum Doświadczania Świata, Zespół
Parków Krajobrazowych, GOK, obiekty sportowe, urzędy). Każdy wyjazd powinien zostać
uzgodniony z dyrektorem placówki oświatowej.
Ad. 3 Tak, podczas wycieczek po szkołach w Namysłowie uczniowie mogą przemieszczać się pieszo,
bez konieczności organizowania transportu.
Ad. 4 Gmina Namysłów nie kontaktowała się z tymi instytucjami w sprawie wycieczek, ponieważ
cała organizacja wycieczek należeć będzie do wykonawcy.
Ad. 5 Tak, całkowity koszt organizacji wycieczek ma zostać uśredniony i podzielony na ilość
wszystkich wyjazdów bez względu na ich rodzaj.
Ad. 6 W wycieczkach wezmą udział 2 grupy dzieci. Pierwsza grupa w ilości 16 uczniów weźmie
udział w czterech wycieczkach w ramach zajęć geograficznych. Druga grupa w ilości 8 uczniów
weźmie udział w czterech wycieczkach w ramach zajęć geograficzno - krajobrazowych.
Ad. 7 Podczas wyjazdu do Centrum Nauki Kopernika uczniowie zwiedzają wystawy oraz korzystają
z urządzeń dostępnych w ramach ceny biletu do Kopernika.
Ad. 8 Gmina Namysłów nie kontaktowała się ze Szkołami Wyższymi w sprawie wycieczek,
ponieważ cała organizacja wycieczek należeć będzie do wykonawcy.
Ad. 9 Na tym etapie szczegółowy program wycieczki jest zbędny, będzie on konieczny
do przedstawienia w późniejszym terminie przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w drodze
postępowania. W chwili obecnej wystarczą podstawowe informacje.
Ad. 10 Podczas wycieczek do Szkół Wyższych uczniowie mają wziąć udział w zajęciach
tematycznych lub warsztatach oraz zwiedzić uczelnię.
Ad. 11 Gmina Namysłów nie kontaktowała się ze Szkołami Wyższymi w sprawie wycieczek,
ponieważ cała organizacja wycieczek należeć będzie do wykonawcy.
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Ad. 12 Na tym etapie szczegółowy program wycieczki jest zbędny, będzie on konieczny
do przedstawienia w późniejszym terminie przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w drodze
postępowania. W chwili obecnej wystarczą podstawowe informacje.
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