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                                                                                                                         Ostróda, 17 maja  2017r.  

ZP.271.7.2017.  
  

 Informacja z otwarcia ofert 
 

 
 

Dotyczy: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-
rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI” 
 

 
  
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. 
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące 
postępowania pn.:  ,, Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia 
przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI” 
 
Część I zamówienia Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia 
przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”   
- Turnus 1 dla 40 dzieci – w terminie od 1.07.-do16.07.2017 
 
Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 44.000,00zł.  
 
W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty: 
 
 
Nr 

oferty 

wykonawca Cena ofertowa brutto  

1.  Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. 

Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków 

41.960,00zł  

2.  SUN&MORE ul. Ogrodowa 25,  

71-037 Szczecin  

43.400,00zł  

 
 
 

 Elementy edukacyjne 
programu obozu  w 
godzinach  

Oferta nr 1  
Magdalena Siśkiewicz 
New Challenge, ul. 
Rydlówka 5/107, 30-
363 Kraków 

Oferta nr 2 
SUN&MORE ul. Ogrodowa 25,  
71-037 Szczecin 

1.  zasady pracy w 
laboratorium – 
bezpieczeństwo, 

6 godzin  6 godzin  
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doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 
 

2. świat nauk ścisłych – wielcy 
naukowcy, ciekawostki, 
doświadczenia-
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

3. biologia w praktyce - 
ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

4. fizyka w praktyce - 
ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

5. matematyka w praktyce - 
ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

6. przyroda górska na żywo – 
poznawanie świata roślin i 
zwierząt w terenie- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

7.  Wycieczka autokarowa 
UWAGA Zamawiający nie 
będzie brał pod uwagę 
wycieczki autokarem 
objeżdżającej miejsca 
zabytkowe i inne bez 
wysiadania z autokaru -
fakultatywnie 
 
 

    
 
 

Wycieczka do 
Krakowa, wycieczka do 

Zakopanego 

 
 
 

Wycieczka do Zakopanego 

 
 
Część II zamówienia Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia 
przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”   
- Turnus 2 dla 40 dzieci – w terminie od 17.07.-do 30.07.2017 
Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 44.000,00zł.  
 
W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty: 
 
Nr 

oferty 

wykonawca Cena ofertowa brutto  

3.  Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. 

Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków 

41.960,00zł  



3 
 

4.  SUN&MORE ul. Ogrodowa 25,  

71-037 Szczecin  

43.400,00zł  

 
 
 

 Elementy edukacyjne 
programu obozu  w 
godzinach  

Oferta nr 1  
Magdalena Siśkiewicz 
New Challenge, ul. 
Rydlówka 5/107, 30-
363 Kraków 

Oferta nr 2 
SUN&MORE ul. Ogrodowa 25,  
71-037 Szczecin 

1.  zasady pracy w 
laboratorium – 
bezpieczeństwo, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 
 

6 godzin  6 godzin  

2. świat nauk ścisłych – wielcy 
naukowcy, ciekawostki, 
doświadczenia-
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

3. biologia w praktyce - 
ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

4. fizyka w praktyce - 
ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

5. matematyka w praktyce - 
ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

6. przyroda górska na żywo – 
poznawanie świata roślin i 
zwierząt w terenie- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

7.  Wycieczka autokarowa 
UWAGA Zamawiający nie 
będzie brał pod uwagę 
wycieczki autokarem 
objeżdżającej miejsca 
zabytkowe i inne bez 
wysiadania z autokaru -
fakultatywnie 
 
 

    
 
 

Wycieczka do 
Krakowa, wycieczka do 

Zakopanego 

 
 
 

Wycieczka do Zakopanego 

 
 



4 
 

 
Część III zamówienia Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia 
przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”   
- Turnus 3 dla 40 dzieci – w terminie od 31.07.- do 13.08.2017 
 
Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 44.000,00zł.  
 
W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty: 
 
Nr 

oferty 

wykonawca Cena ofertowa brutto  

5.  Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. 

Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków 

41.960,00zł  

6.  SUN&MORE ul. Ogrodowa 25,  

71-037 Szczecin  

43.400,00zł  

 
 
 
 Elementy edukacyjne 

programu obozu  w 
godzinach  

Oferta nr 1  
Magdalena Siśkiewicz 
New Challenge, ul. 
Rydlówka 5/107, 30-
363 Kraków 

Oferta nr 2 
SUN&MORE ul. Ogrodowa 25,  
71-037 Szczecin 

1.  zasady pracy w 
laboratorium – 
bezpieczeństwo, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 
 

6 godzin  6 godzin  

2. świat nauk ścisłych – wielcy 
naukowcy, ciekawostki, 
doświadczenia-
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

3. biologia w praktyce - 
ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

4. fizyka w praktyce - 
ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

5. matematyka w praktyce - 
ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

6. przyroda górska na żywo – 
poznawanie świata roślin i 

6 godzin  6 godzin  
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zwierząt w terenie- 
obowiązkowo 

7.  Wycieczka autokarowa 
UWAGA Zamawiający nie 
będzie brał pod uwagę 
wycieczki autokarem 
objeżdżającej miejsca 
zabytkowe i inne bez 
wysiadania z autokaru -
fakultatywnie 
 
 

    
 
 

Wycieczka do 
Krakowa, wycieczka do 

Zakopanego 

 
 
 

Wycieczka do Zakopanego 

 
 
Część IV zamówienia Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia 
przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”   
- Turnus 4 dla 40 dzieci – w terminie od 14.08.- do 27.08.2017 
 
Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 44.000,00zł.  
 
W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty: 
 
Nr 

oferty 

wykonawca Cena ofertowa brutto  

7.  Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. 

Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków 

41.960,00zł  

8.  SUN&MORE ul. Ogrodowa 25,  

71-037 Szczecin  

43.400,00zł  

 
 
 
 Elementy edukacyjne 

programu obozu  w 
godzinach  

Oferta nr 1  
Magdalena Siśkiewicz 
New Challenge, ul. 
Rydlówka 5/107, 30-
363 Kraków 

Oferta nr 2 
SUN&MORE ul. Ogrodowa 25,  
71-037 Szczecin 

1.  zasady pracy w 
laboratorium – 
bezpieczeństwo, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 
 

6 godzin  6 godzin  

2. świat nauk ścisłych – wielcy 
naukowcy, ciekawostki, 
doświadczenia-
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

3. biologia w praktyce - 
ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 

6 godzin  6 godzin  
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obowiązkowo 
4. fizyka w praktyce - 

ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

5. matematyka w praktyce - 
ciekawostki, 
doświadczenia, 
eksperymenty- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

6. przyroda górska na żywo – 
poznawanie świata roślin i 
zwierząt w terenie- 
obowiązkowo 

6 godzin  6 godzin  

7.  Wycieczka autokarowa 
UWAGA Zamawiający nie 
będzie brał pod uwagę 
wycieczki autokarem 
objeżdżającej miejsca 
zabytkowe i inne bez 
wysiadania z autokaru -
fakultatywnie 
 
 

    
 
 

Wycieczka do 
Krakowa, wycieczka do 

Zakopanego 

 
 
 

Wycieczka do Zakopanego 

 
 


