
Załącznik nr 1 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

1.Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji jednodniowej wycieczki szkolnej na FARMĘ 

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

2.Termin wykonania zamówienia: 
Termin: od 27.05.2019 r. do 03.06.2019 r. (oprócz 01.06 i 02.06) wyjazd w godzinach porannych. 

3. Liczba uczestników: 
44 uczniów klasy 2 Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. 

Ze strony Zamawiającego: 6 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 nie mniej niż 50 uczestników wycieczki ( w tym 44 uczniów i 6 opiekunów). 

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: 
 Wyjazd ok. godz. 8:00 

 Zwiedzanie FARMY ILUZJI, Trojanów 

 Obiad II danie, picie 

 Powrót ok. 18.00 

6. Transport: 
Transport uczestników z Lublina (1 autokar, podstawiony przy budynku Szkoły Podstawowej nr 16 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. Wymagania dodatkowe: 

Cena wyjazdu powinna zawierać: 

Transport: autokarowy + parking, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów(tam gdzie są one 

wymagane, ubezpieczenie NNW na czas trwania wyjazdu) 

Program zwiedzania w zakresie informacji dotyczących zwiedzanych obiektów musi być 



dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów w wieku 8- 9 lat. 
8. Płatność: 
I rata – zaliczka (nie więcej jak 50 % wartości, do uzgodnienia po wyborze referenta) 

II rata – po wykonaniu usługi. 

9. Ubezpieczenie: 
Ubezpieczenie uczestników obejmujące NNW 10 000 zł 

 


