
Załącznik nr 1 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  

 Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na organizacji wycieczki Kraków – 

Zakopane 3 dni   dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w 

Lublinie . 

2. Termin wykonania zamówienia: 

 30.05 – 1.06.2022 

3. Liczba uczestników: 

 Nie mniej niż 45 uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II  

w Lublinie. 

 Ze strony zamawiającego: 5 opiekunów spełniających wymagania określone           

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 

i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018r.  poz. 1055 z późn. zm.). 

 Ze strony organizatora:  pilot. 

4. Transport: 

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

Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Bursztynowej 22               

z liczbami miejsc siedzących dostosowanych do łącznej liczby osób 

uczestniczących w wycieczce szkolnej). 

 Transport autokarem na miejscu, do wszystkich innych zaplanowanych miejsc 

pobytu. 

 Transport powrotny do Lublina (miejsce docelowe: parking przy Szkole 

Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bursztynowej 22). 

 Wykonawca zapewni przewóz uczestnikom/uczestniczkom własnym lub 

udostępnionymi przez firmę przewozową klimatyzowanym autokarem, zgodnie 

 z obowiązującymi wymaganiami określonymi w art.57 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.z 2017r., poz.128); posiadających 

aktualne ubezpieczenie OC i NNW, 

 Wykonawca zapewni do prowadzenia autokarów przewożących uczestników 

wycieczek, wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowane uprawnienia 

do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w 

przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz 

Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2016, 

poz.1907, z późn. zm.), 

 Przewoźnik powinien posiadać wymagane przepisami dokumenty, m.in. licencję 

przewoźnika oraz zobowiązać się do zapewnienia autokaru sprawnego technicznie, 



wyposażonego w pasy, 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 sprzętu  

 Ponadto autokar musi posiadać schludny 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). W przypadku, gdy wykonawca nie zapewni środka transportu oraz 

kierowców, zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu.    

W autokarze opiekę nad młodzieżą sprawować będą opiekunowie z ramienia 

zamawiającego. 

 Inne wymagania ze strony nauczycieli 

5. Zakwaterowanie: 

 Miejsce zakwaterowania: w promieniu 10 km od Zakopanego 

 Zakwaterowanie w pokojach  2-3, 3-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym 

 W pensjonacie musi znajdować się strefa zabaw i gier dla dzieci (np. bilard, tenis 

stołowy, piłkarzyki). 

 Inne wymagania ze strony nauczycieli 

6. Wyżywienie: posiłki (2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad) 

 

7. Wymagania dodatkowe:   PROGRAM WYCIECZKI musi uwzględnić: zwiedzanie 

Wawelu (Katedra, Dzwon Zygmunta, Krypta Królewska), spacer ulicami Starego 

Miasta , Rynek Główny z Sukiennicami, kościoły: Mariacki i/lub św. Wojciecha, 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach, Zakopane - Muzeum 

Karola Szymanowskiego w willi Atma , Muzeum Tatrzańskie im.dra Tytusa 

Chałubińskiego, wycieczka piesza Doliną Kościeliską, spacer po Krupówkach, wjazd 

kolejką na Gubałówkę, spacer pasmem Gubałowskim Nowy Sącz - Sądecki Park 

Etnograficzny, usługę przewodnika w Krakowie, usługę przewodnika w TPN,  bilety 

wstępu do zwiedzanych obiektów, parkingi i opłaty drogowe, podatek , 5 osób opieki 

bezpłatnie 

Oferta cenowa powinna uwzględniać realizację wszystkich punktów 

specyfikacji łącznie z punktem 7 (wymaganiami dodatkowymi). 

 

8. Ubezpieczenie: 

 Ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu.  


