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Organizacja „zielonej szkoły” w Górach Stołowych 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Organizacja trzydniowych wyjazdów do ośrodka wypoczynkowego znajdującego się w Górach 

Stołowych 

2) Wyjazdami objętych zostanie łącznie: 

co najmniej 87 uczniów 

maksymalnie 244 uczniów z następujących szkół: 

− Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, 

− Zespół Szkół w Oleśnie, 

− Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim, 

− Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, 

− I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce. 

3) Zamawiający zapłaci stawkę za każdego zgłoszonego uczestnika wyjazdu, nie mniej niż za 

87 uczestników. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Realizacje zamówienia przewiduje się w okresie do 30.09.2019 r. 

3. Wymagania odnośnie ośrodka wypoczynkowego: 

1) Ośrodek położony w miejscowości znajdującej się w obrębie Gór Stołowych, po polskiej stronie, 

nie dalej niż 20 km od Kudowy-Zdrój 

2) Ośrodek umożliwia przyjęcie jednorazowo grupy ok. 50 uczniów wraz z opiekunami, 

3) Teren ośrodka ogrodzony, oświetlony, strzeżony, 

4) zakwaterowanie – w budynku murowanym z wyłączeniem campingów i domków w zabudowie 

szeregowej. Bez łóżek piętrowych. 

5) pokoje 2 – 5 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. 

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

(mydło, papier toaletowy) 

7) sala restauracyjna i kuchnia muszą umożliwić jednoczesne wydanie posiłku wszystkim 

uczestnikom wyjazdu. 

4. Wymagania odnośnie programu wycieczki: 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić:  

1) Wycieczki połączone ze zwiedzaniem (wraz z opłaceniem biletów): 

Błędne skały, Szczeliniec Wielki, Kaplica Czaszek w Czermnej, Muzeum Papiernictwa 

w Dusznikach-Zdroju.  

2) 1 wieczorne spotkanie integracyjne uczestników (dyskoteka, ognisko etc.) 
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5. 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 wycieczek na trasie do i z miejsca wypoczynku 

3) przejazdy podczas pobytu, 

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

siedzibą szkoły, której uczniowie biorą udział w wycieczce. 

5) Autokar klasy LUX spełniający wszelkie wymogi zezwalające na przewóz młodzieży szkolnej , 

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

wyjeżdżających dzieci i opiekunów, obsługiwany przez uprawnionych kierowców, 

6) Pokrycie wszystkich wymaganych kosztów opłat drogowych i parkingowych, 

7) ubezpieczenie wszystkich uczestników wycieczki NNW, 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego pojazdów każdorazowo 

przed wyruszeniem w trasę. 

6. Wymagania odnośnie wyżywienia: 

1) Wykonawca zapewnia: 

a) 2 śniadania i 2 obiadokolację w ośrodku wypoczynkowym. 1 obiad w drodze powrotnej. 

b) Podczas śniadania dopuszcza się formę szwedzkiego stołu. 

c) Obiad i obiadokolacja składa się przynajmniej z dwóch ciepłych dań (zupa + drugie danie) 

d) Ciepłe i zimne napoje podczas śniadań i obiadokolacji. 

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 2019, poz. 1252 z późn. zm).  

  

 


