
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji wycieczki szkolnej dla 

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

z partnerskiej szkoły Ratsgymnasium z Münster (Niemcy). Usługa będzie częściowo 

finansowana ze Środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

6 maja 2019 r. – 13 maja 2019 r.  

3. Liczba uczestników: 

19 uczniów klas 6-7 Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie  

18 uczniów Ratsgymnasium w Münster (Niemcy)  

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. z 2001 r. Nr. 135, poz. 1516 ze zm.). 

Łącznie 41 osób 

4. Transport: 

W dniu 6 maja 2019 r.: Transport uczestników z Lublina do Krakowa i Wieliczki –  

1 autokar podstawiony przy budynku Szkoły Podstawowej w Lublinie, ul. Poturzyńska 2  

z liczbą miejsc siedzących dostosowanych do łącznej liczby osób uczestniczących  

w wycieczce. 

W dniu 7 maja 2019 r.: Transport autokarem na miejscu, tj. w Krakowie i Wieliczce. 

Transport powrotny do Lublina nie będzie zawarty w umowie, ponieważ zostanie opłacony 

przez uczniów z partnerskiej szkoły Ratsgymnasium z Münster (Niemcy). Usługa będzie 

częściowo finansowana ze Środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Oddzielny rachunek proszę wystawić na:  

Oliver Oeljeklaus 

Ratsgymnasium Münster  

Bohlweg 7  

48147 Münster 

 

Wykonawca zapewni przewóz uczestnikom wycieczki 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 ze zm. Oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 

r. o czasie pracy kierowcy, Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz.874 ze 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 odpowiednią pojemność bagażnika do zapakowania bagażu stosownie 

do liczby uczestników. 



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). Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z zapewnieniem zastępczego środka transportu. W autokarze 

opiekę nad uczniami sprawować będą opiekunowie z ramienia Zamawiającego. 

W dniach 8-13 maja 2019 r.: Uczestnicy poruszają się po Lublinie autobusami MPK na 

własną rękę. 

5. Zakwaterowanie: 

Miejsce zakwaterowania całej grupy w dniu 6 maja 2019 r.: Wieliczka lub inna 

miejscowość położona w bezpośrednim sąsiedztwie Wieliczki. (1 nocleg z 6 na 7 maja 2019 

r. dla 41 osób) 

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

ewentualnie 2-osobowych (zawsze dla parzystej ilości osób) z łazienkami, TV led  

i internetem wi-fi na terenie całego obiektu 

W obiekcie musi znajdować się sala umożliwiająca zorganizowanie gier i zabaw 

integracyjnych dla uczniów. 

Miejsce zakwaterowania opiekunów niemieckiej grupy w Lublinie (1 kobieta + 1 

mężczyzna) w dniach 7-13 maja 2019 r. (6 noclegów): Zakwaterowanie w pokojach  

o podwyższonym standardzie, 1-osobowych) z łazienkami. Obiekt musi być położony  

w centrum miasta lub w pobliżu centrum. 

6. Wyżywienie: 

W dniu 6 maja 2019 r.: obiadokolacja w miejscu zakwaterowania. 

W dniu 7 maja 2019 r.: śniadanie w formie bufetu w miejscu zakwaterowania. 

W dniach 8-9 maja 2019 r.: 2 obiady na Starym Mieście w Lublinie, z uwzględnieniem 

preferencji żywieniowych uczniów (np. pizza w pizzerii „Atrium” lub pierś z kurczaka  

z frytkami w restauracji „Szeroka” – kilkoro uczestników ma dietę wegetariańską). 

7. Wymagania dodatkowe: 

6 maja 2019 – Odebranie grupy niemieckich uczniów wraz z opiekunami z lotniska  

w Krakowie (w godzinach popołudniowych – czas należy dopasować do lądowania 

samolotu z Dortmundu). 

7 maja 2019 – Zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce (podziemia) w dwóch oddzielnych 

grupach z przewodnikami w języku polskim i niemieckim (we wczesnych godzinach 

porannych), wspólny przejazd do Krakowa, a następnie zwiedzanie Krakowa również  

w dwóch oddzielnych grupach z miejscowymi przewodnikami w języku polskim  

i niemieckim (Wawel z Dzwonem Zygmunta, Sukiennice, Kościół Mariacki), obiad  

we własnym zakresie, powrót do Lublina (w późnych godzinach wieczornych). 

8 maja 2019 – Zorganizowanie obiadu dla całej grupy na Starym Mieście w Lublinie  

(w godz.14-15, z uwzględnieniem preferencji żywieniowych uczniów), a następnie 

zorganizowanie zajęć w kręgielni MASTERS w Tarasach Zamkowych w Lublinie (w godz. 

16-18, po 4 osoby na torze). 



9 maja 2019 – Zorganizowanie zwiedzania Muzeum na Majdanku w dwóch oddzielnych 

grupach z przewodnikami w języku polskim i niemieckim, a następnie zorganizowanie 

obiadu na Starym Mieście w Lublinie (z uwzględnieniem preferencji żywieniowych 

uczniów)oraz zwiedzania Wieży Trynitarskiej. 

10 maja 2019 – Zorganizowanie zwiedzania Starego Miasta w Lublinie w formie gry 

miejskiej z przewodnikiem posługującym się biegle językiem niemieckim lub angielskim. 

W dniach 6-13 maja 2019 r.: Zatrudnienie jednego z opiekunów grupy polskiej jako 

pośrednika językowego. (Ww. osoba wystawi rachunek na kwotę 1050 złotych – zgodnie  

z dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.) 

Cena usługi musi zawierać bilety wstępu dla 41 osób do kopalni soli w Wieliczce, na Zamek 

Wawelski wraz z Dzwonem Zygmunta oraz do Kościoła Mariackiego w Krakowie, do 

Muzeum na Majdanku, na Wieżę Trynitarską oraz do kręgielni MASTERS w Lublinie, jak 

również koszt usługi przewodników w języku polskim i niemieckim – zarówno podczas 

zwiedzania Krakowa i kopalni soli w Wieliczce, jak i w Muzeum na Majdanku w Lublinie. 

8. Ubezpieczenie: 

Ubezpieczenie NNW uczestników w dniach 6-7 maja 2019 r. 

9. Płatność: 

Zaliczka w wysokości 20% płatna w terminie ustalonym z wykonawcą zamówienia. 

Pozostała kwota płatna po zrealizowaniu usługi. 

Umowa zostanie podpisana po uzyskaniu środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży. 


