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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego „Kompleksowa organizacja autokarowej 
wycieczki Niemcy - Bawaria dla pracowników Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w okresie 
od 30.04.2019 r. do 05.05.2019r  
 Planowana maksymalna liczba uczestników (pracowników): 35 osób; minimalna 
liczba uczestników (pracowników):30 osób. 
  

1. Minimalne wymagania do programu szczegółowego: 
Szczegółowy program musi uwzględnić  minimum zwiedzanie poniżej wymienionych 
miejscowości, miejsc i obiektów: 
 
Dzień 1  
Wyjazd z parkingu ZS nr 12 ok. godz. 18.00-19.00 i nocny przejazd do Bawarii z 
przerwami. 
 
Dzień 2 

Przejazd do hotelu - zakwaterowanie po przyjeździe, śniadanie - Stół szwedzki + 
herbata, kawa, sok. 
Przyjazd do Monachium. Zwiedzanie Starego Miasta.  
Na trasie m.in: 

 Marienplatz; 
 Frauenkirche; 
 Rezydencja Wittelsbachów (wstęp); 
 Viktualienmarkt – główny plac targowy miasta. 

Czas wolny. 
Obiadokolacja – Stół szwedzki – kolacja , obiad dwudaniowy  z możliwością wyboru 
II dania, herbata, kawa, sok. 
 
Dzień 3 
Śniadanie – Stół szwedzki + herbata, kawa, sok. 
Wycieczka śladami Ludwika II. Na trasie wycieczki: 

 Neuschwanstein (wstęp); 
 Hohenschwangau (wstęp); 

 Wędrówka do punktów widokowych; 
 Kościół św. Kolomana. 
 Czas wolny. 

Obiadokolacja – Stół szwedzki – kolacja , obiad dwudaniowy  z możliwością wyboru 
II dania, herbata, kawa, sok. 
 
Dzień 4 

Śniadanie – Stół szwedzki + herbata, kawa, sok 
Wycieczka Zugspitze: 
Na trasie:  

 Widok na Wąwóz Ammer; 
 Zwiedzanie Wies (wstęp); 

 Wizyta w Oberammergau; 
 Przejście przez wąwóz Partnach (wstęp); 

 Spacer po Garmisch-Partenkirchen. 
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Czas wolny. 
Obiadokolacja – Stół szwedzki – kolacja , obiad dwudaniowy  z możliwością wyboru 
II dania, herbata, kawa, sok. 
 
Dzień 5 
Śniadanie Stół szwedzki + herbata, kawa, sok następnie wykwaterowanie. 
Wyjazd w drogę powrotną w godzinach przedpołudniowych. Przejazd do Polski z 
przerwami i powrót na miejsce zbiórki w godzinach późnowieczornych  ok. godz. 22-
23.  
Obiad po stronie polskiej. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 

wraz z ofertą szczegółowego programu wycieczki zawierającego 

3. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z na-
leżytą realizacją umowy. Niezbędnych do wykonania zamówienia wynikających 
wprost ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zmówienia z uwzględnieniem 
wszystkich opłat, kosztów wynajmu środków transportu, kosztów związanych z 
eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu za-
mówienia oraz pokrywania opłat drogowych, kosztów postoju na parkingach płat-
nych, wjazdy do wszystkich miast na trasie wycieczki, opłaty klimatyczne i inne – 
wszelkie opłaty, bilety wstępu, kosztów noclegów, kosztów personelu, ubezpiecze-
nia i podatków. (w tym podatku VAT/VAT-marża wg stawki zgodnej z obowiązują-
cymi przepisami prawa – dotyczy podmiotów będących podatnikami VAT), oraz po-
winna  uwzględniać fakt, iż Zamawiający jest podmiotem zwolnionym z podatku 
akcyzowego. 

4. Zapewnienie zakwaterowania uczestników wycieczki w hotelu min. dwu 
gwiazdkowym / pensjonacie – 4 noclegi 

4.1.1. wyposażony w pościel, ręczniki oraz podstawowe środki higieny (mydło, 
papier toaletowy), 

4.1.2. pokoje z łazienkami max. 3 osobowe. 
Wykonawca dołączy opis bazy noclegowej - warunki zakwaterowania, w tym podanie 
nazwy i adresów hoteli, podanie liczby noclegów w danym hotelu wraz z opisem 
warunków zakwaterowania oraz adresem strony internetowej oferowanego hotelu. 
5. Zapewnienia wyżywienia dla uczestników wycieczki. Wykonawca zobowiązany 

jest do zamówienia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów 
najwyższej jakości, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP, 
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 
żywienia zbiorowego. Dostarczone posiłki będą świeże i przygotowane w dniu ich 
dostarczenia. 

5.1.1. Cztery śniadania w formie stołu szwedzkiego + napój: herbata, kawa, sok 
5.1.2. Trzy obiadokolacje (minimum zupa, drugie danie do wyboru, kolacja w 

formie stołu szwedzkiego, deser, napój: herbata, kawa, sok. 
5.1.3. Obiad dwudaniowy + napój: herbata, kawa, sok po stronie polskiej w 

drodze powrotnej. 
6. Wykonawca uwzględni w szczegółowym planie wycieczki min. wszystkie 

wskazane obiekty w kolejności, którą uzna za najkorzystniejszą. Dopuszcza się 
możliwość ustalenia z uczestnikami przerw na czas wolny w trakcie trwania 
wycieczki.  
6.1. Zamawiający dopuszcza zmiany w szczegółowym planie wycieczki w trakcie 
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jej trwania, w odniesieniu do kolejności zwiedzania obiektów lub zamiany 
jednego obiektu na inny (kilka innych) tylko za zgodą Zamawiającego. 

6.2. Rozszerzenie liczby zwiedzanych obiektów w trakcie trwania wycieczki, po 
uprzednim uzgodnieniu z uczestnikami nie będzie uznawane za zmianę, ani 
podstawę do zmiany wynagrodzenia.  

 
Szczegółowy program wycieczki stanowi integralną część oferty Wykonawcy oraz 
musi zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w powyżej. 
Brak szczegółowego programu wycieczki lub brak wymaganych informacji nie 
podlega uzupełnieniu. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą braki w zakresie 
szczegółowego programu wycieczki. 
 
7. Opiekę polskojęzycznego pilota posiadającego znajomość jednego z języków 

obcych, tj. języka angielskiego lub języka niemieckiego, posiadającego zgodnie z 
ustawą o usługach turystycznych odpowiednie kwalifikacje wymagane w 
zwiedzanym kraju, potwierdzone stosownym dokumentem, oraz przewodnika 
miejscowego polskojęzycznego posiadającego znajomość jednego z języków 
obcych, tj. języka angielskiego lub języka niemieckiego „+” słuchawki audio 
podczas zwiedzania w miejscach w których obsługa przewodnicka jest 
obowiązkowa,  

8. Ubezpieczenie – pakiet ubezpieczenia uczestników wycieczki NNW na kwotę 
10 000 PLN/os, KL na kwotę 10 000euro/os; bagaż na kwotę 500 PLN/os 

 
 


