
Załącznik nr 1 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (KG.261.1.7.2019) 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji 3-dniowej wycieczki Węgry- Budapeszt 

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

Program wycieczki powinien obejmować: 

Dzień 1: 
wyjazd,   
zwiedzanie Budapesztu: Wzgórze Zamkowe, Kościół Św. Macieja, Baszta Rybacka, Wzgórze Gellerta z 
Cytadelą 
wieczorny spacer po mieście,  
Dzień 2:  
dalsze zwiedzanie miasta: Wyspa Św. Małgorzaty, Zamek Vajdahunyad, Pomnik Millenium, Park 
Miejski, Parlament, spacer uliczką Vaci,  
rejs statkiem po Dunaju, 
Dzień 3:  
zwiedzania Esztegrom (Stare Miasto i bazylika), Visehrad (zespól zabudowań zamkowych), 
Szentendere (Muzeum Marcepana), 
powrót do kraju 
2. Termin wykonania zamówienia: 

3 dniowa wycieczka  pomiędzy :06.05- 10.05.2019 lub 20.05-31.05.2019 

3. Liczba uczestników:  

Powyżej 40 uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. 

Ze strony zamawiającego 4 opiekunów spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji 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 2011 Nr 135, poz. 1516 ze 

zm.).  

4. Transport:  

Wykonawca zapewni przewóz uczestnikom wycieczki własnym lub udostępnionym przez firmę 

przewozową autokarem, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób (ustawa z 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym , Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1414 ze zm. oraz ustawa 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 , a także posiadać 

odpowiednie ubezpieczenie oraz odpowiednią pojemność bagażnika do zapakowania bagażu 

stosownie do liczby uczestników. Autokar musi zapewniać ilość miejsc odpowiednią do liczny 

uczestników i osób sprawujących opiekę. Ponadto autokar musi mieć schludny i estetyczny wygląd 

zewnętrzny i wewnątrz  oraz mieć sprawną klimatyzację, ogrzewania i nagłośnienie.  

W razie awarii autokaru wykonawca ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego  w ciągu 2 

godzin ( w taki sposób by nie powodować opóźnień czasowych). Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

związane z zapewnieniem zastępczego środka transportu. W autokarze opieką nad uczniami 

sprawować będą opiekunowie z ramienia Zamawiającego.  

Niedopuszczalne jest modyfikowanie programu wycieczki ze względu na niedostateczną liczbę 

kierowców.  

5. Zakwaterowanie:  



Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkim uczestnikom i opiekunom  dwa noclegi w Budapeszcie. 

W hotelu lub pensjonacie w pokojach 2,3,4- osobowych o odpowiednim standardzie zapewniających 

odpoczynek, higieniczne warunki oraz wyposażonych w oddzielne łazienki z Internetem Wi-Fi na 

terenie całego obiektu.  

6. Wyżywienie  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom i opiece 2 śniadań i 2 obiadokolacji w 

trakcie trwania wycieczki. W trakcie trwania wycieczki Wykonawca zapewni uczestnikom  2 śniadania 

w formie bufetu w miejscu zakwaterowania i 2  obiadokolacje (1 dnia obiadokolacja; 2 dnia śniadanie 

i obiadokolacja, 3 dnia śniadanie) . 

7. Wymagania dodatkowe:  

Cena wycieczki powinna zawierać:  

transport: autokarowy + parkingi, zakwaterowanie 2 noclegi w Budapeszcie (hotel, pensjonat) 

wyżywienie, opiekę licencjonowanego pilota, przewodnika po Budapeszcie, bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów ( Baszta Rybacka, Bazylika Św. Stefana, Muzeum Marcepana) oraz opłatę za  rejs 

statkiem po Dunaju, ubezpieczenie NNW i KL na czas trwania wycieczki, składkę TFG. 

Program zwiedzania w zakresie informacji dotyczących zwiedzanych obiektów musi być dostosowany 

do możliwości percepcyjnych  nastoletniej młodzieży.  

Wszystkie punkty programu powinny być zrealizowane. 

8. Ubezpieczenie: 

Ubezpieczenie NNW i KL uczestników w trakcie wycieczki  

9. Płatność:  

Opłata za usługę zostanie uiszczona w II ratach: 

I rata (zaliczka) co najmniej 25% całej kwoty płatna w terminie uzgodnionym z wykonawcą usługi. 

II rata pozostała kwota płatna po zrealizowaniu usługi. 


