
Załącznik nr 1 

Do zapytania ofertowego usługi 9-

cio dniowej wycieczki szkolnej do 

Szkocji 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji 9-cio dniowej wycieczki 

szkolnej do Szkocji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. 

2. Termin wykonania zamówienia: 

a) Termin: 7 – 15 maja 2019 

b) Ww. termin wyjazdu może być zmieniony na pisemną prośbę każdej ze stron pod 

warunkiem, że zmiana jest uzasadniona i możliwa do realizacji przez szkołę w terminie 

do 31.12.2019 bez uszczerbku dla dobra uczniów i opiekunów. Wniosek o zmianę 
terminów i ich akceptacja wymaga formy pisemnej. 

3. Liczba uczestników: 

a) 54 uczniów klas 3 gimnazjum i 7 –8 podstawowej Szkoły Podstawowej nr 18 im. 

Macieja Rataja w Lublinie. 

b) 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. 2001 nr 135 poz. 1516 z późn. zm.). 

c) Łącznie 58 osób 

4. Wymagane uprawnienia Wykonawcy: 

a) Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych. 

b) 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: 

Program wycieczki powinien uwzględniać zwiedzanie następujących miejsc: 

Amsterdam  - spacer po Starym Mieście: m.in. Plac Dam, Pałac Królewski, Oude Kirke, 

stare kanały Singel i Herren Gracht, Uniwersytet, Dom Wag, kościół św. Mikołaja 
Newcastle, pozostałości Wału Hadriana z II w. n.e. Punkt widokowy na granicy angielsko-szkockiej 

Carter Bar. Jedburgh z romantycznymi ruinami opactwa benedyktyńskiego Melrose Abeby.  

Edynburg - objazd miasta autokarem,. Zwiedzanie :  Royal Mile –droga królewska łącząca 

Pałac Holyrood z Zamkiem Edynburskim. Zwiedzanie Edinburgh Castle ,  Katedra St. 

Gile`s, Princess Street –główna ulica handlowa.  

Falkirk Wheel – „diabelski młyn z Falkirk” pomiędzy kanałem Forth and Clyde a 

kanałem Union. 
Sterling - Stirling Castle, 

Przejazd przez urokliwe góry Grampian, wzdłuż jeziora Loch Ness, ruiny zamek Urquhart. 

Przejazd Wąwozem Łez – Glen Coe, w którym kręcono szereg scen do filmu Harry Potter. 

Przejazd w kierunku Fort William, miasta u stóp najwyższej góry Wielkiej Brytanii Ben Nevis. 

Wiadukt kolejowy Glenfinnan znany z filmów o Harrym Potterze. Przystanek przy śluzach na 

kanale Kaledońskim, zwanym „ schodami Neptuna”. Malownicza miejscowość Luss nad Loch 

Lomond 

a) Transport uczestników z Lublina – autokar  z liczbą miejsc siedzących dostosowanych 

do łącznej liczby osób uczestniczących w wycieczce. 

b) Przeprawa promowa  Amsterdam- Newcastle, Newcastle – Amsterdam – dla wszystkich 

kabiny na promie. 

c) Transport uczestników autokarem podczas trwania całej wycieczki w celu realizacji 

programu wycieczki. 

d) Transport powrotny do Lublina  



e) 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.). 

f) Kierowcy autokaru powinni być osobami doświadczonymi oraz powinni znać dokładną 
trasę przejazdu zgodnie z programem wycieczki. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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.  

k) W autokarze opiekę nad młodzieżą sprawować będą opiekunowie z ramienia 

Zamawiającego. 

6. Zakwaterowanie: 

a) 4 noclegi w Szkocji  w hotelach kategorii nie niższej niż 2 gwiazdki, 2 noclegi na 

promie w kabinach 

7. Wyżywienie: 

a) Śniadania i obiadokolacje (6 śniadań,  6 obiadokolacji), nie dopuszcza się posiłków 

w formie prowiantu przewożonego z Polski. 

8. Wymagania dodatkowe (zawarte w cenie przedstawionej w ofercie): 

a) Opieka pilota/przewodnika wycieczki. 

b) Opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w cenie wycieczki. 

c) Rezerwacja miejsc do obiektów zwiedzanych, bilety wstępu –po stronie organizatora 

9. Ubezpieczenie: 

a) Ubezpieczenie uczestników obejmujące KL 10000€, NNW 15000 zł, BAGAŻ: 800 zł 
 


