Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 11/FREE/POPC/3.2
Zajęcia z programowania poza szkołą w ramach projektu "Kod do przyszłości"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest dzielone na części.
Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie zamówienia w ramach części pierwszej, tj.
POPC.03.02.00-00-0179/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Elbląski”
POPC.03.02.00-00-0177/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Łódzki”
POPC.03.02.00-00-0182/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości - podregion Świecki”
oraz części drugiej, tj.
POPC.03.02.00-00-0178/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości – podregion Warszawski
Zachodni”
POPC.03.02.00-00-0176/17-00 dla projektu pn. „Kod do Przyszłości - podregion Siedlecki”.
Wykonawca może złożyć ofertę w ramach części pierwszej lub części drugiej lub w ramach obu części.

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja maksymalnie 331 w ramach części pierwszej oraz 376 w
ramach części drugiej zajęć z programowania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, zwanych
dalej „uczniami”, w ramach projektu "Kod do przyszłości "na poniższych zasadach.
2. Zasady prowadzenia zajęć:
a) Zajęcia zostaną przeprowadzone przez trenerów uczestniczących w projekcie.
b) Zajęcia muszą się odbyć poza szkołą w instytucji z obszaru nauki lub edukacji, lub kultury, lub w
szkole wyższej. Dzięki przeprowadzeniu zajęć poza szkołą uczniowie zobaczą możliwości
wykorzystywania programowania w codziennym życiu, a także będą mieli okazję doświadczyć
korzyści, które wynikają z nauki programowania. Zwiększy to ich zainteresowanie programowaniem
oraz zaangażowanie w zajęcia.
c) Wykonawca odpowiada za poprawność merytoryczną prowadzenia zajęć. Zajęcia powinny
dotyczyć kodowania z wykorzystaniem robotów oraz innych technologii odpowiednich dla dzieci z
klas 1 -3.
d) Jedne zajęcia trwają minimum 90 min. Ich czas trwania zależy od nauczyciela prowadzącego
zajęcia.
e) Każdy trener poprowadzi jedne zajęcia. Są to jedne z 5 zajęć, które trener ma odbyć wraz z
nauczycielem swojej grupy uczniów w ramach Projektu (14 zajęć odbywa się w szkole, jedne zajęcia –
realizowane w ramach niniejszego zamówienia –odbywają się poza szkołą).

f) Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wyniesie między w ramach części pierwszej 4237 a
maksymalnie 5296 osób i w ramach części drugiej 4813 a maksymalnie 6016 osób. Każdy uczeń
weźmie udział tylko w jednych zajęciach (uczniowie nie powtarzają się). Wykonawca odpowiada za
rekrutację uczniów do grup.
g) Liczba szkół uczestniczących w projekcie w ramach części pierwszej wyniesie między 52, a
maksymalnie 56 oraz w ramach części drugiej miedzy 60, a maksymalnie 64. Zamawiający przewiduje,
że realizacja minimum 20% zajęć w ramach obu części odbędzie się do 30.10.2019 r. Wszystkie
zajęcia w ramach obu części odbędą się nie później niż do: 30.10.2020 r. Wykaz szkół i nauczycieli
wraz danymi umożliwiającymi kontakt z nimi (minimum: nazwa i adres szkoły, telefon i adres
mailowy, imiona i nazwiska nauczycieli, ich telefony i adresy emailowe), a także liczbą uczniów
przypisanych do poszczególnych nauczycieli Wykonawca otrzyma od Zamawiającego drogą emailową w dwóch etapach:
i. Pierwszą partię Wykonawca otrzyma w ciągu 7 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia.
ii. Drugą partię, tj. informacje o pozostałych szkołach i nauczycielach wraz z liczbą uczniów,
wykonawca będzie otrzymywał sukcesywnie wraz z postępującą rekrutacją, nie później niż do:
30.05.2020 r.
h) Z powodów losowych dane niektórych szkół lub nauczycieli mogą ulec zmianie po przekazaniu ich
Wykonawcy. W takich sytuacjach Wykonawca będzie niezwłocznie o tym poinformowany przez
Zamawiającego. Ponadto, ze względu na możliwość różnorodnych uwarunkowań lokalnych,
Wykonawca może być zobowiązany do współpracy z innym niż szkoła podmiotem, zgłoszonym drogą
elektroniczną przez dyrektora danej szkoły.
i) Zamawiający informuje, że zamówienia musi być realizowane w ścisłej i partnerskiej współpracy ze
szkołami oraz nauczycielami biorącymi udział w projektach. W przypadku jakichkolwiek problemów
lub nieporozumień pomiędzy szkołą / nauczycielem oraz Wykonawcą ostateczną decyzję co do
sposobu realizacji zadania podejmuje Zamawiający. Wykonawca nie może kwestionować decyzji
Zamawiającego.
3. Zasady rozliczenia z Zamawiającym:
a) Zajęcia będą rozliczane w ramach każdego NUTS osobno, tj. w ramach każdego projektu
Wykonawca wystawi osobną fakturę lub faktury za faktycznie poniesione wydatki. Wykonawca
będzie miał możliwość rozliczania zamówienia w trybie miesięcznym lub innym uzgodnionym z
Zamawiającym.
b) Przed wystawieniem faktury Wykonawca przygotuje zestawienie danych, zawierające co najmniej:
nazwy szkół, imiona i nazwiska nauczycieli oraz przyporządkowane do nich daty, miejsca
przeprowadzenia zajęć i liczby uczniów zgłoszonych na zajęcia przez szkołę albo inny podmiot, o
którym mowa w pkt 2, oświadczenie o dokonaniu zapłaty wszystkich kosztów organizacji zajęć
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie sumą:
a. kosztów organizacji zajęć spełniających warunki określone w niniejszym dokumencie;

b.. Zamawiający przewiduje możliwość przekazania Wykonawcy zaliczki/zaliczek na koszty organizacji
zajęć. Wysokość zaliczki/zaliczek będzie uzależniona od liczby uczniów zgłoszonych, chyba że
konieczny będzie inny sposób wyliczenia wysokości zaliczki. Szczegóły systemu zaliczkowania zostaną
uzgodnione na etapie przygotowywania umowy na realizację zamówienia.
c. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w maksymalnie trzech spotkaniach roboczych z
Zamawiającym w formie telefonicznej, online lub w siedzibie Zamawiającego w Warszawie.
Zamawiający nie zwraca Wykonawcy związanych z tym kosztów podróży, wyżywienia ani
zakwaterowania.
4. Zasady organizacji i finansowania zajęć:
1. Wykonawca decyduje w jak sposób będzie organizował i finansował zajęcia.
Poniżej przykładowe warianty:
a) Wariant A.
W tym Wariancie Wykonawca w oparciu o liczbę uczniów zgłoszonych mu przez nauczycieli drogą
elektroniczną (nie wyższą niż liczba uczniów przypisanych do nauczycieli podana Wykonawcy przez
Zamawiającego) przekazuje zaliczkę szkole, która ponosi koszty organizacji zajęć prowadzonych przez
zatrudnionych w niej nauczycieli, zapewnia ich obsługę logistyczną (np. dojazd) oraz rozlicza zaliczkę z
Wykonawcą. W przypadku gdy zamiast szkoły będzie występować inny podmiot, Wykonawca
przekazuje zaliczkę temu podmiotowi, a ten ponosi koszty organizacji zajęć, zapewnia ich obsługę
logistyczną (np. dojazd) oraz rozlicza zaliczkę z Wykonawcą.
Przykładowy system współpracy Wykonawcy i szkoły w Wariancie A :
i. Szkoła składa Wykonawcy wniosek o zaliczkę w imieniu wszystkich nauczycieli zatrudnionych w tej
szkole (uczestniczących w projekcie „Kod do przyszłości”), zawierający przynajmniej datę i miejsce
wyjazdu oraz plan kosztów.
ii. Wykonawca weryfikuje wniosek, dokonuje uzgodnień ze szkołą i zatwierdza, jeśli uzgodnione
ostatecznie koszty.
iii. Następnie Wykonawca niezwłocznie wypłaca środki szkole. Szkoła realizuje wyjazd, reguluje
płatności i składa wykonawcy rozliczenie wyjazdu zawierające: podstawowe informacje o zajęciach
(datę, miejsce, temat, wykaz poniesionych kosztów).
iv. Rozliczenie będzie zawierało informacje o wszystkich zajęciach w ramach zamówienia
przeprowadzonych przez nauczycieli z danej szkoły. W drodze wyjątku pojedynczy nauczyciele mogą
wykorzystać Wariant B lub C – w takiej sytuacji nie są oni uwzględnieni w rozliczeniu szkoły.
Wykonawca weryfikuje rozliczenie, w razie potrzeby wyjaśnia wątpliwości lub żąda jego korekty i
zatwierdza. Kwotę niewykorzystaną szkoła lub inny podmiot zamiast szkoły zwraca na rachunek
bankowy Wykonawcy.
b) Wariant B.

W tym Wariancie Wykonawca nie przekazuje zaliczki, lecz bezpośrednio ponosi koszty organizacji
zajęć oraz zapewnia ich obsługę logistyczną (np. dojazd). Szkoła lub inny podmiot albo nauczyciel, lub
grupa nauczycieli dokonuje wyboru terminu i miejsca zajęć oraz uzgadnia je z Wykonawcą.
c) Wariant C.
W tym Wariancie Wykonawca nie przekazuje zaliczki, nie zapewnia obsługi logistycznej zajęć (np.
dojazdu), a jedynie bezpośrednio ponosi koszty organizacji zajęć. Szkoła lub inny podmiot albo lub
nauczyciel, lub grupa nauczycieli dokonuje wyboru terminu i miejsca zajęć, uzgadnia je z Wykonawcą,
realizuje zajęcia, zapewniając ich obsługę logistyczną (np. dojazd) oraz przekazuje Wykonawcy
dokumenty finansowe do zapłaty.
d) Warianty można stosować zamiennie lub wypracować Wariant zbliżony do przedstawionych.
2. Wykonawca może dowolnie organizować współpracę ze szkołami i nauczycielami przy zachowaniu
zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie, a także starając się nie obciążać szkół i nauczycieli
zbędnymi dla prawidłowego rozliczenia zamówienia obowiązkami formalnymi. W razie wątpliwości
odnośnie prawidłowego rozliczenia zamówienia Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym.
3. Dopuszczalne rodzaje kosztów organizacji zajęć. Na organizację zajęć Wykonawca może ponieść
wyłącznie koszty zgodne z podrozdziałem 4.4 pkt 1 dokumentu wydanego przez Ministerstwo
Rozwoju pt. „Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” (wersja z 18.10.2018 r.).
Są to wydatki poniesione na działania szkoleniowe dla nauczycieli publicznej edukacji
wczesnoszkolnej rozwijające kompetencje z zakresu programowania i nauczania programowania,
obejmujące etap zajęć praktycznych dla uczniów klas 1-3, w tym w szczególności wydatki związane z:
dojazdami nauczyciela, trenera, a także dojazdami uczniów, zakupem lub wytworzeniem oraz
dostarczeniem materiałów dydaktycznych, dostosowanych również do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Do wydatków tych nie zalicza się wydatków poniesionych na: wynagrodzenia
nauczycieli i innych osób dorosłych, wynajem sali i sprzętu audiowizualnego na szkolenia uczniów,
catering na szkoleniach uczniów, nagrody finansowe lub rzeczowe dla uczestników szkoleń.
Wykonawca ma obowiązek objąć kosztami organizacji zajęć koszt uczestnictwa nauczycieli
prowadzących zajęcia oraz opiekunów grup uczniów.
4. Limit kosztów organizacji zajęć.
Koszt organizacji zajęć nie może być większy niż iloczyn stawki i liczby uczniów zgłoszonych przez
szkołę/inny podmiot, o którym mowa w pkt 2 albo zgłoszonych przez nauczyciela na etapie
uzgodnień z Wykonawcą. Stawka 60 zł na ucznia stanowi maksymalną kwotę. Liczba uczniów
zgłoszonych, uwzględniana przy obliczaniu limitu kosztów organizacji zajęć, nie może być wyższa niż
ta podana Wykonawcy przez Zamawiającego.. Na limit kosztów organizacji zajęć nie ma wpływu
absencja uczniów zgłoszonych, tzn. jeśli część uczniów zgłoszonych nie weźmie udziału w zajęciach,
limit kosztów organizacji zajęć w dalszym ciągu obliczany jest na podstawie liczby uczniów
zgłoszonych. Dodatkowo, limit kosztów organizacji zajęć musi być zgodny z limitem wartości kosztów
organizacji zajęć określonym dla każdego z regionów.

Region/NUTS
Elbląski
Łódzki
Świecki
Warszawa Zachodnia
Siedlecki

Maksymalna ilość dzieci
624
3024
1648
3200
2816

Budżet
37 440,00 zł
181 440,00 zł
98 880,00 zł
192 000,00 zł
168 960,00 zł

