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Załącznik nr 1 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji obozu zimowego (wycieczki szkolnej) 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

 06 stycznia 2019 roku –  11 stycznia 2019 roku. 

 Ww. termin wyjazdu może być zmieniony na pisemną prośbę każdej ze stron pod warunkiem, że 

zmiana jest uzasadniona i możliwa do realizacji przez szkołę w terminie do 11.01.2019 r., bez 

uszczerbku dla dobra uczniów i opiekunów. Wniosek o zmianę terminów i ich akceptacja wymaga 

formy pisemnej. 

3. Liczba uczestników: 

 30 uczniów klas 6 – 8 Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. 

 Ze strony Zamawiającego: 3 opiekunów spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 

nr 135 poz. 1516 z późn. zm.). 

 Łącznie 33 osoby. 

4. Transport: 

 Transport uczestników z Lublina (1 autokar, podstawiony przy budynku Szkoły Podstawowej w 

Lubline, ulica Poturzyńska 2 z liczbami miejsc siedzących dostosowanych do łącznej liczby osób 

uczestniczących w wycieczce szkolnej). 

 Transport autokarem na miejscu, na stoki narciarskie i do wszystkich innych zaplanowanych miejsc 

pobytu. 

 Transport powrotny do Lublina (miejsce docelowe: parking przy Szkole Podstawowej nr 16 im. 

Fryderyka Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska 2). 

 Wykonawca zapewni przewóz uczestnikom/uczestniczkom własnym lub udostępnionymi przez firmę 

przewozową autokarem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób (tj. 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, t.j. Dz. U. z 2013 r., 

Nr 0, poz. 1414 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcy, Dz. U. z 

2004 r., Nr 92, poz. 874 z późn. zm.). 

 Przewoźnik powinien posiadać wymagane przepisami dokumenty, m.in. licencję przewoźnika oraz 

zobowiązać się do zapewnienia autokaru sprawnego technicznie, posiadającego pełną dokumentację 

gwarantującą jego przejazd na trasie określonej w umowie zgodnie z przepisami obowiązującymi w 

Polsce, a także posiadać odpowiednie ubezpieczenie, oraz  odpowiednia pojemność bagażnika do 

zapakowania sprzętu narciarskiego. 

 Ponadto autokar musi:  posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny oraz posiadać 

sprawną klimatyzację i ogrzewanie oraz nagłośnienie. 

 Autokar musi zabezpieczać ilość miejsc odpowiednią do ilości uczestników. W razie awarii autokaru 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego w ciągu 1-1,5 godziny (w taki sposób, 

aby nie powodować opóźnień czasowych). W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni środka 

transportu oraz kierowców, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. W autokarze opiekę 

nad młodzieżą sprawować będą opiekunowie z ramienia Zamawiającego. 

5. Zakwaterowanie: 

 Miejsce zakwaterowania: Białka Tatrzańska lub Bukowina Tatrzańska. 

 Zakwaterowanie w pokojach o podwyższonym standardzie, 2-3 osobowych z łazienkami, tv led            

i interentem wi-fi na terenie całego obiektu. 
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 Pensjonat musi posiadać narciarnie do suszenia butów narciarski i snowboardowych oraz miejsce do 

przechowywania sprzętu narciarskiego. 

 W pensjonacie musi znajdować się strefa zabaw i gier dla dzieci (bilard, tenis stołowy, piłkarzyki). 

  W pensjonacie musi znajdować się strefa spa zawierająca basen, saunny i jacuzzi. 

6. Wyżywienie: 

 Wyżywienie całodzienne. 

 Śniadania w formie bufetu szwedzkiego (5 szt.). 

 Obiadokolacja (5 szt.) w formie bufetu, na wszystkie dni pobytu. 

 Obiad w trasie wyjazdu i drodze powrotnej (2 szt.). 

7. Wymagania dodatkowe: 

 Jazda na nartach i snowboardzie 2x Kotelnica Białczańska 2x Tatrzańska Łomnica (Słowacja). 

 Całodzienne karnety narciarskie Tatra Ski 2x oraz  Skipass Słowacja 2x dla wszystkich uczestników      

i opiekunów. 

 Instruktorzy narciarstwa i snowbordu dla wszystkich uczestników na cały dzień jeżdżenia. 

 1x bilety na lodowisko w Białce. 

 1x biety do Aqua park Zakopane. 

 Kulig z ogniskiem i kiełbaskami. 

 Dyskoteka dla uczestników. 

 3x bilety na strefę spa w hotelu – pensjonacie. 

 Wykonawca musi zapewnić przejazd każdego dnia rano pod stok 2x Kotelnica Białczańska, 2x 

Tarzańska Łomnica na Słowacji, całodzienne karnety narciarskie na tych stokach oraz opiekę 

instruktorów narciarstwa i snowbordu przez cały czas pobytu na stoku narciarskim, przejazd 

autokarem w drodze powrotnej do miejsca zakwaterowania spod stoku narciarskiego. 

8. Ubezpieczenie: 

 Ubezpieczenie NNW uczestników na kwotę 10000 zł PLN. 

 

 

 


