
Załącznik nr 1 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji 9-cio dniowej wycieczki szkolnej do 
Paryża z zamkami nad Loarą i Disneylandem dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka 
Chopina w Lublinie. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

 Termin: druga połowa maja 2019 (wyjazd w godzinach popołudniowych / wieczornych) 

 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 31.12.2018 bez 
uszczerbku dla dobra uczniów i opiekunów. Wniosek o zmianę terminów i ich akceptacja wymaga 
formy pisemnej. 

3. Liczba uczestników: 

 50 uczniów klas 3 gimnazjalnych i 7 – 8 podstawowej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka 
Chopina w Lublinie. 

 Ze strony Zamawiającego: 4 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 54 osoby. 

4. Wymagane uprawnienia Wykonawcy: 

 Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych. 

 Zabezpieczenie finansowe spełniające wymagania określone w Ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o 
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361) 

5. Program wycieczki: 

Program wycieczki powinien uwzględniać zwiedzanie następujących miejsc: 

 Bruksela – Parlament Europejski, Grand Platz, Zamek Królewski, Stare Miasto 

 Paryż (2 dni) – Muzeum w Luwrze, Łuk Karuzeli, Ogrody Tuileries, Dzielnica Łacińska, Panteon, 
Sorbona, Katedra Notre Damme, Hotel de Ville, centrum Pompidou, Opera Paryska, Plac Vendome 
z kamienicą, w której zmarł Fryderyk Chopin, Plac Concorde, Kościół Magdaleny, w którym odbyły się 
uroczystości żałobne po śmierci Fryderyka Chopina i Adama Mickiewicza, Grand Palais, Petit Palais, 
Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, Plac Trocadero, Wersal, Pałac Królewski, Wieża Eiffla – wjazd na 
drugi poziom na wysokość 115 m, Hotel Inwalidów z grobowcem Napoleona, Cmentarz Pere-
Lachaise – miejsce, gdzie spoczywają m. in. Fryderyk Chopin i Jim Morrison, Dzielnica Montmartre z 
kabaretem Moulin Rouge, Bazyliką Sacre Coeur, skwerem artystów, rejs po Sekwanie 

 Zamki w dolinie rzeki Loary - Zamek Chambord – największy z zamków w dolinie Loary, Zamek 
Chenanceaux – zwany „Zamkiem Dam” 

 Disneyland                                                                                            

 Praga - Hradczany, Most Karola, Stare Miasto 

 ZOO we Wrocławiu 

 



6. Transport: 

 Transport uczestników z Lublina (1 autokar, podstawiony przy budynku Szkoły Podstawowej w 
Lublinie, ulica Poturzyńska 2 z liczbami miejsc siedzących dostosowanych do łącznej liczby osób 
uczestniczących w wycieczce szkolnej). 

 Transport uczestników autokarem podczas trwania całej wycieczki w celu realizacji programu 
wycieczki. 

 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.). 

 Kierowcy autokaru powinni być osobami doświadczonymi oraz powinni znać dokładną trasę przejazdu 
zgodnie z programem wycieczki. 

 Kierowcy oraz stan techniczny autokaru powinni zostać sprawdzeni przez policję w dniu wyjazdu. 
Protokół z tej kontroli powinien znajdować się w autokarze w chwili wyjazdu. 

 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 bagażu uczestników. 

 Ponadto autokar musi: posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny oraz 
posiadać sprawną klimatyzację, toaletę, ogrzewanie oraz nagłośnienie. Ponadto autokar musi być 
wyposażony w barek z gorącą wodą dla uczestników wycieczki. 

 W razie awarii autokaru Wykonawca ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego w taki 
sposób, aby ewentualne opóźnienie spowodowane awarią nie zagrażało realizacji programu 
wycieczki. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu.  

 W autokarze opiekę nad młodzieżą sprawować będą opiekunowie z ramienia Zamawiającego. 

7. Zakwaterowanie: 

 Uczestnicy powinni być zakwaterowani w hotelach o klasie nie niższej niż 2 gwiazdki. 

 Pokoje hotelowe 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami. 

 Minimum 6 noclegów.  

8. Wyżywienie: 

 Śniadania i obiadokolacje (6 śniadań – w tym pieczywo, wędliny, sery, dżemy, 6 obiadokolacji, 1 
lunch-pack – śniadanie w Pradze). 

9. Wymagania dodatkowe (zawarte w cenie przedstawionej w ofercie): 

 Przewodnik lokalny podczas zwiedzania Paryża i Pragi. 
 Opieka pilota/przewodnika wycieczki. 
 Opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w cenie wycieczki. 
 Rezerwacja miejsc do obiektów zwiedzanych, bilety wstępu – po stronie organizatora 

10. Ubezpieczenie: 

 Ubezpieczenie uczestników obejmujące KL 20000€, NNW 15000 zł, BAGAŻ: 1000 zł. 


