
 

Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 1 – Wyjazd na zajęcia do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Organizacja 7 jednodniowych wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa 

2) Wyjazdami objętych zostanie łącznie 256 uczniów, w podziale na 26 grup (każda grupa będzie 

liczyła do 10 osób), z następujących szkół: 

 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 62 uczniów 

 Zespół Szkół w Oleśnie – 74 uczniów, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu – 14 uczniów, 

 Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim – 36 uczniów, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce – 36 uczniów 

 I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce – 34 uczniów. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Realizacje zamówienia przewiduje się w okresie 01.11.2017 – 30.06.2019 r. 

3. Wymagania odnośnie programu wycieczki: 

Wykonawca  ma obowiązek zapewnić rezerwację miejsca oraz bilety wstępu dla uczestników 

(uczniowie i opiekunowie) do Centrum Nauki Kopernik oraz udział w laboratoriach 

biologicznym, chemicznym i fizycznym. 

4. Wymagania odnośnie transportu uczestników: 

Wykonawca zapewnia  

1) Zorganizowanie transportu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo 

o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) 

2) przejazd uczestników wycieczek na trasie do i z Warszawy 

3) odbiór i powrót uczestników do punktu wyjazdu zlokalizowanego w miejscowości będącej 

siedzibą szkoły, której uczniowie biorą udział w wycieczce. 

4) Autokar klasy LUX spełniający wszelkie wymogi zezwalające na przewóz dzieci, wyposażony 

w czynne WC, TV, DVD, klimatyzację, o ilości miejsc dostosowanej do ilości wyjeżdżających 

dzieci i opiekunów, obsługiwany przez uprawnionych kierowców, 

5) Pokrycie wszystkich wymaganych kosztów opłat drogowych i parkingowych, 

6) ubezpieczenie wszystkich uczestników wycieczki NNW, 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego pojazdów każdorazowo 

przed wyruszeniem w trasę. 

5. Wymagania odnośnie wyżywienia: 

1) Wykonawca zapewnia dwudaniowy obiad (zupa + drugie danie) oraz napoje, odpowiadający 

normom żywienia dzieci i młodzieży opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia. 

2) Oferowane wyżywienie nie może obejmować posiłku typu fast-food.  

  


