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ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI 

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym zamówienia  

z wolnej ręki w przedmiocie: Organizacja praktyk zagranicznych, job shadowing, kursów 

specjalistycznych w ramach Programu ERASMUS+ w projekcie pt. „Mobilność uczniów 

i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r.” 

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie w ramach postępowania 

przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym zamówienia z wolnej ręki, w oparciu  

o art. 305 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2022 r poz. 1710 z późn. zm.) zaprasza firmę TravelEdventures Malta, która jest 

odziałem Travelmania GmbH i została wpisana do wniosku, jako partner zagraniczny projektu: 

„Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu 

zawodowego w 2023 r.” do złożenia swojego stanowiska negocjacyjnego w niniejszym 

postępowaniu do dnia 1 lutego 2023 r do godz. 16:00 w zakresie: 

 

1. Zorganizowania w pełnym zakresie 3-tygodniowych praktyk w firmach na stanowiskach 

informatycznych i ekonomicznych, łącznie dla 26 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana 

Kochanowskiego w Wyszkowie tj. 18 uczniów z technikum informatycznego oraz 8 

uczniów z technikum ekonomicznego będących uczestnikami projektu „Mobilność 

uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu 

zawodowego w 2023 r.” na terenie Valetty (Malta) w przewidywanym terminie od 

26.06.2023r. do 14.07.2023r. zgodnie z ramowym programem praktyk załączonym do 

niniejszego pisma, jako załącznik nr 1. 

2. Zorganizowania w pełnym zakresie 2-tygodniowych job shadowing w firmach dla 2 

nauczycieli kształcenia zawodowego w dziedzinie ekonomii będących uczestnikami 

projektu „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie 

fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r.” na terenie Valetty (Malta) 

w przewidywanym terminie od 26.06.2023r. do 07.07.2023r. zgodnie z ramowym 

programem job shadowing załączonym do niniejszego pisma, jako załącznik nr 1. 

3. Zorganizowania w pełnym zakresie 2-tygodniowego kursu specjalistycznego z marketingu 

cyfrowego w firmie dla 2 nauczycieli kształcenia zawodowego w dziedzinie IT będących 

uczestnikami projektu „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 

w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r.” na terenie Valetty (Malta) 

w przewidywanym terminie od 26.06.2023r. do 07.07.2023r. zgodnie z ramowym 

programem kursu załączonym do niniejszego pisma, jako załącznik nr 1. 
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4. Zorganizowania podróży dla 32 uczestników projektu (26 uczniów, 2 opiekunów,  

4 nauczycieli) na Maltę i z powrotem tj. zakup biletów lotniczych na trasie Warszawa-

Valetta i z powrotem w terminach podanych w pkt 1,2,3. W przypadku braku lotów na 

wskazanej przez Zamawiającego trasie i w wyznaczonych przez niego terminach 

Wykonawca może podać inne daty, z tym, że różnica może wynosić maksymalnie jeden 

dzień. W przypadku wylotu z innego miasta niż Warszawa Wykonawca pokryje koszty 

transportu lokalnego z miejsca zbiórki na wskazane lotnisko. Ceny wszystkich biletów 

muszą zawierać opłaty za mały bagaż (40 x 20 x 25) i bagaż rejestrowany 20 kg. Ceny 

biletów muszą gwarantować pasażerom odprawy online. Zamawiający prześle do 

Wykonawcy listę 50 % nazwisk pasażerów w połowie okresu od daty rezerwacji do daty 

wylotu a listę 100 % nazwisk pasażerów 14 dni przed wylotem. 

5. Zorganizowania transportu lokalnego dla 32 uczestników projektu (26 uczniów, 2 

opiekunów, 4 nauczycieli) w tym: transport z lotniska Valetta do miejsca zakwaterowania, 

z miejsca zakwaterowania na lotnisko oraz miejskich biletów autobusowych. 

6. Zorganizowania dla uczestników projektu w okresie pobytu w Valettcie: zakwaterowania 

wraz ze śniadaniami dla 28 osób odbywających praktyki i ich opiekunów, łącznie 20 

noclegów; zakwaterowania w oddzielnych pokojach dla 4 nauczycieli odbywających job 

shadowing i kursy specjalistyczne, łącznie 13 noclegów. Przesłanie do Zamawiającego 

informacji o miejscu zakwaterowania uczestników projektu w terminie 2 tygodni przed 

planowaną datą rozpoczęcia praktyk/job shadowing/kursu. 

7. Zapewnienia na miejscu (Valetta) obecności osoby odpowiedzialnej za zarządzanie 

sytuacjami kryzysowymi. Osoba ta odpowiedzialna będzie za udzielenie uczestnikom 

pomocy w wypadku wystąpienia zdarzeń losowych. 

8. Zapewnienia na miejscu (Valetta) obecności osoby odpowiedzialnej za opiekę nad 

projektem od strony administracyjnej, w tym przygotowanie raportu końcowego, 

certyfikatów dla uczestników projektu oraz przeprowadzanie kontroli warunków bytowych 

uczestników.   

 

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości złożenia oferty częściowej ani wariantowej.  

 

Ponadto Zamawiający zwraca się z prośbą o nadesłanie: 

1. Skróconego aktualnego odpisu z rejestru firmy Travelmania GmbH, oraz potwierdzenia, że 

TravelEdventures Malta jest oddziałem firmy Travelmania GmbH z tłumaczeniem na język 

polski w celu weryfikacji czy osoba podpisująca stanowisko negocjacyjne i umowę ma 

upoważnienie do działania w imieniu firmy. 

2. Potwierdzenia zwolnienia z VAT ze względu na prowadzoną działalność edukacyjną dla 

projektów finansowanych z programu Erasmus+. 

3. Podpisanie i odesłanie załączonego do niniejszego pisma oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu.  

4. Podpisanie i odesłanie załączonego do niniejszego pisma oświadczenia dotyczącego 

przesłanek wykluczenia z postępowania.  

5. Stanowiska negocjacyjnego w powyżej wskazanym zakresie z rozbiciem na kwoty: 

 

 Łączna kwota za 26 uczniów: …….…….w tym: 

- zakwaterowanie wraz ze śniadaniami:.………….. 

- administracja:.………………. 

- transport lolalny:.………………. 

- transport lotniczy:………………… 

Kwota za 1 ucznia: ………………………………. 



 

 

 

Szkoła jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego  

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie 
ul. Jana Matejki 9, 07-200 Wyszków  

tel   +48 29 742 93 27,    +48 29 753 18 20     www.zs3-wyszkow.pl      sekretariat@zs3-wyszkow.pl  

 

 

 

 

 

 Łączna kwota za 2 nauczycieli (opiekunów): ……………w tym: 

- zakwaterowanie wraz ze śniadaniami: ……………… 

- transport lokalny: ………………… 

- transport lotniczy:……………….. 

       Kwota za 1 nauczyciela: ………………………. 

 

 Łączna kwota za 4 nauczycieli: …….…….w tym: 

- zakwaterowanie: ………….. 

- administracja: ………………. 

- transport lokalny: ………………. 

- transport lotniczy:………………… 

- opłata za kurs specjalistyczny dla 2 nauczycieli:………………………. 

Kwota za 1 nauczyciela: ………………………………. 

 

 

Do niniejszego pisma załącza się wzór umowy. 

 

 

 

 

 

          Z poważaniem: 

 

 


		2023-01-25T15:25:46+0100
	Adam Michał Mickiewicz




