
 

Dzień Dobry, 

 

W imieniu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16  w Gdyni zwracam się do 

Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji półkolonii zimowych 

dla dzieci  ze Szkoły Podstawowej Nr 16  w Gdyni 

Zajęcia mają być przeznaczone wyłącznie dla uczniów szkoły.  

 

Poniżej przedstawiamy informacje niezbędne do przedstawienia oferty. 

 

 1. Miejsce - SP 16 Gdynia dzieci z klas I-VII 

 

 2. Termin: 

 Turnus 1  - 29.01.2018 - 02.02.2018 

 Turnus 2    05.02.2018 - 09.02.2018 

 

 3. Godziny: 8:00-16:00 

 

 4. Ilość dzieci: 50 / turnus 

 

 5. Doświadczenie i wykwalifikowanie opiekunowie:* 

 1 kierownik kolonii + 3 trenerów 

  Niezbędne oświadczenie o niekaralności kadry 

Półkolonie powinny być zgłoszone w Kuratorium Oświaty 

 

 6. Program półkolonii: 

     atrakcje na każdy dzień turnusu (tu nasza propozycja - minimum) 

 

- Wycieczka:  dowolne muzeum 

- Wycieczka:  całodniowa w okolice trójmiasta 

- Wycieczka:  warsztaty edukacyjne np. infobox 

- Spektakl w teatrze/kinie 

- Zajecie rekreacyjne np. – basen, lodowisko, bowling 

 

Pozostały czas pomiędzy wyjazdami, a obiadami powinien być 

przeznaczony  na wyjścia na świeże powietrze (oczywiście poza apelami, 

sprawami organizacyjno-porządkowymi i konkursami). 

 

W trakcie półkolonii  dzieciom należy zagwarantować obiad, w tym celu opłatę 

za półkolonie należy odpowiednio podwyższyć. Obiady mają być 



przygotowywane przez szkolną obsługę kuchni na umowę zlecenie na terenie 

szkoły (kuchnia) z wykorzystaniem szkolnego sprzętu.  

Szacowany koszt dzienny kucharek to łącznie ( 3 osoby 3 godziny dziennie – 

przy stawce 20 zł /godz.) -  180,00zł brutto (dziennie) 

 

Koszt wynagrodzenia kucharek (2 turnusy)  

 -  1 800 brutto  

Eksploatacja: 

Koszt wynajmu kuchni – (110m)  3 godz. dziennie (30 godz. 2 turnusy) 

 – 365,31 brutto 

Koszt wynajmu stołówki+ szatni (120m) 0,5 godz. dziennie (5 godz. 2 turnusy) - 

- 66,42 brutto 

Koszt wynajmu trzech sal lekcyjnych (54 m 1 sala) 9 godz. dziennie (30 godz)  

- 538,00 brutto 

Czynsz: 

Kuchnia (30 godz.) – 1 godz. 30,00-  1107,00 brutto 

Stołówka ( 5 godz. ) – 1 godz.  20, 00 – 123,00 brutto 

Sale lekcyjne (90 godz.) – 1 godz. 15,00 – 1660,50 brutto           

 

Reasumując prosimy o ofertę w formie  kosztu brutto na jednego ucznia - po 

podliczeniu wszystkich kosztów (autokar, kierownik, trenerzy, VAT, 

ubezpieczenie, opłata za najem dla szkoły);   materiały edukacyjne, bilety 

wstępu  za dziecko). 

 

Ofertę prosimy przesłać na adres mailowy szkoły w terminie do 8.01.2018 do 

godz. 15.00 adres mailowy sp16.gdynia@wp.pl tytuł: Organizacja półkolonii dla 

dzieci na terenie SP16 w Gdyni – ferie zimowe 2018 

 

 

Z poważaniem 

Dorota Bębenek    Tatiana Biernat 

Dyrektor     Kierownik administracyjny 

mailto:sp16.gdynia@wp.pl

