
 
Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim 

Umowa nr RPOP.09.02.01-16-0004/17-00 z dnia 13 września 2018 r. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Wyjazd do Gliwic dla uczniów Zespołu Szkół w Dobrodzieniu 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Organizacja 1 – dniowej wycieczki do Gliwic; 

2) Wyjazdem objętych zostanie łącznie 25 uczniów oraz 2 opiekunów z Zespołu Szkół 

w Dobrodzieniu; 

3) Celem wyjazdu jest wizyta w centrum dystrybucyjnym Kaufland. 

4) Wyjazd z Dobrodzienia 13.11.2019 r. ok. godz. 7:00 rano; 

5) Powrót 13.11.2019 r. ok. godz. 17:00 – 18:00. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

13.11.2019 r. 

3. Wymagania odnośnie programu wycieczki: 

Wykonawca  ma obowiązek zapewnić: 

− transport do i z Gliwic, 

− obiad w drodze powrotnej, 

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 Gliwic; 

3) odbiór i powrót uczestników do punktu wyjazdu zlokalizowanego w Dobrodzieniu ul. Oleska 7. 

4) Autokar (bus) spełniający wszelkie wymogi zezwalające na przewóz dzieci, 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: 

a) obiad jednodaniowy (drugie danie); 

b) napoje podczas obiadu. 

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).  


