
Załącznik nr 1 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (KG.261.1.9.2019) 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji 2-dniowego wyjazdu na zieloną szkołę 

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

Program wyjazdu na zieloną szkołę powinien obejmować: 

Dzień 1: 

 Wyjazd z Lublina  

 Górecko Kościelne – rezerwat Szum, kaplica na wodzie 

 Rezerwat Czartowe Pole 

 Susiec: ścieżka dydaktyczna w rezerwacie „Nad Tanwią” – Szumy  

 Obiad 

 Krasnobród – sanktuarium, muzeum przyrodnicze, kapliczka na wodzie 

 Rezerwat Św. Rocha 

 Kolacja 

 Ognisko - gry i zabawy integracyjne (strzelanie z łuku, przeciąganie liny itp.) 
 
Dzień 2:  

 Śniadanie 

 Guciów – mini skansen 
 Zwierzyniec – Muzeum Przyrodnicze RPN, zajęcia na ścieżce dydaktycznej na Bukową 

Górę, wieś Sochy 

 Obiad 

 Stawy „Echo” – ostoja konika polskiego 

 Ścieżka dydaktyczna „Po wydmie”  

 Powrót do Lublina  
 
2. Termin wykonania zamówienia: 

2 dniowy wyjazd na zieloną szkołę : druga połowa maja 

3. Liczba uczestników:  

26 uczniów  klasy IV Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. 

Ze strony zamawiającego 2 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 uczestnikom wyjazdu przewóz 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 liczby 



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  jeden nocleg . W hotelu lub 

pensjonacie w pokojach 2,3,4- osobowych o odpowiednim standardzie zapewniających odpoczynek, 

higieniczne warunki oraz wyposażonych w oddzielne łazienki.  

6. Wyżywienie  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom i opiece 1 śniadania, 2 obiadów i 1 kolacji 

w trakcie trwania zielonej szkoły. W trakcie trwania zielonej szkoły Wykonawca zapewni uczestnikom  

1 śniadanie w formie bufetu w miejscu zakwaterowania, 2 obiady dwudaniowe z kompotem lub 

napojem i 1 kolację w formie bufetu w miejscu zakwaterowania (1 dnia obiad i kolacja; 2 dnia śniadanie 

i obiad) . 

7. Wymagania dodatkowe:  

Cena wyjazdu powinna zawierać:  

transport: autokarowy + parkingi, zakwaterowanie 1 nocleg (hotel, pensjonat) wyżywienie, opiekę 

licencjonowanego pilota - przewodnika , bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ( tam gdzie są one 

wymagane),  ubezpieczenie NNW  (co najmniej 10 000) na czas trwania wyjazdu. 

Program zwiedzania w zakresie informacji dotyczących zwiedzanych obiektów musi być dostosowany 

do możliwości percepcyjnych  uczniów w wieku 9 -10 lat.  

Wszystkie punkty programu powinny być zrealizowane. 

8. Ubezpieczenie: 

Ubezpieczenie NNW  (co najmniej 10 000) uczestników w trakcie trwania wyjazdu. 

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. 


