
Załącznik nr 1 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji wycieczki szkolnej na „Roztocze”  dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie  

 

2. Termin wykonania zamówienia:  
23 maja 2019 r. – 24 maja 2019 r.  

 

3. Liczba uczestników:  
29 uczniów klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie  

 

Ze strony zamawiającego: 2 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. z 2001 nr. 135, poz. 1516 z późn. zm.).  

Łącznie 31 osób  

 

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: 

Dzień 1 

- wyprawa do źródeł Tanwi ( ścieżka dydaktyczna na obszarze źródliskowym Tanwi        

   „Kobyle Bagno” ) 

-  wycieczka piesza na trasie: „Kobyle Bagno” – bunkry „Linii Mołotowa” ( m.in. bunkier  

z zachowaną lufą armatnią ) – źródło Tanwi – WOLA WIELKA 

 ( cerkiew pw. Opieki NMP z 1755 r. ) 

-   RADRUŻ ( obronny zespół cerkiewny ) 

-   spacer po uzdrowisku Horyniec Zdrój ( Pałac Ponińskich ) 

Dzień 2  
  - wycieczka piesza szlakiem „Szumów nad Tanwią” 

-   rezerwat „Czartowe Pole” ( „Szumy Sopotu” ) 

-   wycieczka piesza na trasie: Górecko Stare – Rezerwat „Szum” – GÓRECKO KOŚCIELNE  

( barokowy drewniany kościół, Aleja Dębów, kapliczka „Na wodzie”) 

-   wycieczka piesza na trasie : Sochy – Bukowa Góra – Stawy „Echo” – Zwierzyniec 

6. Transport: 

Transport uczestników z Lublina (1 autokar lub bus, podstawiony przy budynku Szkoły 

Podstawowej nr 16 w Lublinie, ul. Poturzyńska 2. 

Transport uczestników autokarem podczas trwania całej wycieczki w celu realizacji programu 

wycieczki. 

Transport powrotny do Lublina ( parking przy Szkole Podstawowej nr 16) 

Wykonawca zapewni przewóz uczestnikom własnym lub udostępnionym 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, tj. 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.). 

 



Kierowca 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 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 odpowiednią pojemność bagażnika do 

zapakowania bagażu uczestników. 

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

posiadać sprawną klimatyzację, ogrzewanie oraz nagłośnienie. 

W razie awarii autokaru Wykonawca ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego w taki 

sposób, aby ewentualne opóźnienie nie zagrażało realizacji programu wycieczki. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. 

 

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

 

5. Zakwaterowanie:  
 

Miejsce zakwaterowania całej grupy w dniu 23 maja 2019 r.: Horyniec Zdrój  lub Susiec (1 nocleg 

z 23 na 24 maja 2019 r. dla 29 uczniów i 2 opiekunów )  

Zakwaterowanie w pokojach o podwyższonym standardzie, 4- lub 6-osobowych ewentualnie 2-

osobowych (zawsze dla parzystej ilości osób) z łazienkami,  

W obiekcie musi znajdować się sala umożliwiająca zorganizowanie gier i zabaw integracyjnych dla 

uczniów oraz na terenie obiektu boisko do gier i zabaw z piłką. 

 

6. Wyżywienie:  

W dniu 23 maja 2019 r.: obiadokolacja w miejscu zakwaterowania.  

W dniu 24 maja 2019 r.: śniadanie w miejscu zakwaterowania.  

 

8. Ubezpieczenie:  
Ubezpieczenie NNW uczestników w dniach 23-24 maja 2019 r.  

 

9. Płatności:  
Cena wyjazdu powinna zawierać bilety wstępu, jeśli takie będą wymagane np. 

RADRUŻ ( obronny zespół cerkiewny) 

 

Zaliczka w wysokości 50% płatna w terminie ustalonym z wykonawcą zamówienia.  

Pozostała kwota płatna po zrealizowaniu usługi.  


