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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 3 – Wyjazd do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych 

i Ogólnokształcących w Oleśnie 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Organizacja 3 – dniowej wycieczki do Warszawy; 

2) Wyjazdami objętych zostanie łącznie 46 uczniów oraz 4 opiekunów z Zespołu Szkół 

Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie - ZMIANA 

3) Wyjazd z Olesna ok. 5 – 6 rano; 

4) Wyjazd z Warszawy ok. 16. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

26.03.2019 – 28.03.2019 r. 

3. Wymagania odnośnie programu wycieczki: 

Wykonawca  ma obowiązek zapewnić: 

− transport do i z Warszawy oraz objazd po Warszawie, 

− 2 noclegi ze śniadaniem, 

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 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) 

2) przejazd uczestników wycieczki na trasie do i z Warszawy 

3) odbiór i powrót uczestników do punktu wyjazdu zlokalizowanego w Oleśnie ul. Powstańców 

Śląskich 4. 

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 noclegów: 

1) Ośrodek noclegowy położony w granicach administracyjnych Warszawy; 

2) Ośrodek umożliwia przyjęcie jednorazowo grupy uczniów wraz z opiekunami; 

3) Zakwaterowanie – w budynku murowanym z wyłączeniem campingów i domków w zabudowie 

szeregowej. Bez łóżek piętrowych; 

4) pokoje 2 – 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym: łazienka z umywalką, natryskiem, wc, 

bieżącą ciepłą wodą. Wyjścia z pokoi nie mogą prowadzić bezpośrednio na zewnątrz budynku. 

Pokoje dla opiekunów maksymalnie 2-osobowe. 

5) budynek musi być czysty, wyposażony w pościel, ręczniki oraz podstawowe środki higieny 

(mydło, papier toaletowy) 
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6) sala restauracyjna i kuchnia muszą umożliwić jednoczesne wydanie posiłku wszystkim 

uczestnikom wyjazdu 

6. Wymagania odnośnie wyżywienia: 

1) Wykonawca zapewnia: 

a) 2 śniadania w ośrodku noclegowym; 

b) Podczas śniadania dopuszcza się formę szwedzkiego stołu. 

c) Ciepłe i zimne napoje podczas śniadań. 

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

3) Posiłki muszą zostać przygotowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży 

dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać 

środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154) oraz ustawy z dnia 25.08.2016 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz.U z 2018, poz. 1541 z późn. zm).  

7. Wymagania odnośnie programu wycieczki 

Podczas wyjazdu zaplanowany jest objazd Warszawy z uwzględnieniem m.in. Sejmu i Senatu, 

agencji reklamowej, Belwederu, NBP, GUS oraz wizyta w centrach logistycznych DHL. 

Koszt biletów wstępu pokrywa Zamawiający. 

Planowany program wycieczki zostanie dostarczony Wykonawcy przed wyjazdem. 

  


