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Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdu edukacyjnego dla grupy 25 osób w 

związku z realizacją projektu "Eko-Świadomi Młodzi Obywatele Małopolski" realizowanego w 

ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego przez 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. 

Stefana Batorego (lider konsorcjum), Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji 

Obywatelskich (łącznie zwani „Operatorem”), finansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie 

Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów 

Finansowych z siedzibą w Brukseli. 

II. Wyjazd będzie miał charakter dydaktyczny i będzie odpowiadał misji projektu "Eko-Świadomi 

Młodzi Obywatele Małopolski", jego głównym celem będzie edukacja w sprawach środowiska i 

ekologii oraz wspierania postaw proekologicznych wśród młodych osób. 

III. Zakres zamówienia obejmie 2 dniowy wyjazd do Zakopanego. 

IV. Założenia i wymagania dla wyjazdu: 

1) Liczba uczestników: 25 osób, w tym 22 uczniów: dzieci w wieku 15-18 lat oraz 3 osoby 

dorosłe: opiekunowie 

2) Realizacja zamówienia będzie przypadać w terminie od 15.05.2023 do 15.06.2023r., 

dokładne daty wyjazdu ustalone zostaną z opiekunem grupy.  

3) Czas trwanie: wyjazd w 1 dniu w godzinach wczesno porannych, powrót w drugim dniu 

w godzinach wieczornych  

4) Miejsce wyjazdu (punkt startowy wyjazdu): Zespół Szkół Samochodowych im. inż. T. 

Tańskiego, 33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18. 

5) Transport: Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z miejsca wyjazdu na miejsce 

pobytu, na trasie gwarantowanego wyjazdu (zgodnie z jego programem) oraz do 

punktów docelowych i atrakcji edukacyjnych każdego wyjazdu według programu 

wyjazdu i powrót z pobytu z wykorzystaniem środków transportu (autokaru lub busa 

o podwyższonym standardzie wyposażonym w klimatyzację/ogrzewanie; nagłośnienie 

z mikrofonem, woreczki na nieczystości; rok produkcji nie starszy niż 2007): 

dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2200 z późn. zm.) – 

posiadających aktualny przegląd i ubezpieczenie, spełniających wszystkie wymogi 

bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, prowadzonych przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia do świadczenia tychże usług. W przypadku wystąpienia 
awarii środka transportu, Wykonawca zapewnieni na własny koszt zastępczy środek 

transportu, spełniający wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz w umowie 

w taki sposób, aby nie powodować spóźnień czasowych (max. 2 godz.). Zamawiający 

nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy 
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Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji 

opisanej powyżej Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie usługi zastępczej, za 

którą wszelkie koszty poniesie Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zbadania stanu technicznego pojazdu każdorazowo przed wyruszeniem w trasę lub 

wezwania w tym celu Policji. Pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i 

parkingowych leży po stronie Wykonawcy. 

6) Ubezpieczenie: Wykonawca na czas przejazdu i pobytu zapewni uczestnikom 

ubezpieczenie grupowe NNW od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych 

wypadków na min. 10000,00 zł dla każdego ucznia i opiekunów. Koszt ubezpieczenia 

należy wkalkulować w cenę wyjazdu.  

7) Wyżywienie i zakwaterowanie:  

 Wyżywienie: Wykonawca zapewni wyżywienie dla wszystkich 25 uczestników 

wyjazdu (3 posiłki):  

 Posiłek w dniu przyjazdu – obiadokolacja.  

 Posiłki w drugim dniu pobytu – śniadanie + obiad. 

Specyfikacja posiłków:  

 Śniadanie – szwedzki bufet - różnego rodzaju: pieczywo, sery, wędliny, 

dżem/konfitury, warzywa/owoce, mleko, płatki śniadaniowe, kawa/herbata 

(wraz z dodatkami: cukier, śmietanka, cytryna),  

 Obiadokolacja/obiad na które składają się 2 potrawy ciepłe, deser, napój  

(przykładowo: zupa; danie główne: element mięsny /min. 150 g/, - element 

skrobiowy /ziemniaki, ryż, makaron, kasza - min. 200 g/,- surówka lub jarzyna 

/np. marchew, kalafior, kapusta, sałata, buraki, fasolka szparagowa - min. 150 

g/, -słodki deser np. ciasto domowe /min.70g/,- kompot, sok owocowy, /min 

200 ml/, 

Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować posiłki porcjowane, 

zróżnicowane, przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia 

określonymi w obowiązujących przepisach prawa i odpowiadające normom 

pod względem: ilości, jakości i wartości odżywczych.  Żywienie uczestników 

powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia 

określonymi w odrębnych przepisach. 

 Nocleg: Wykonawca zapewnia nocleg dla 25 osób, podczas trwania wyjazdu, 

wszystkim uczestnikom/uczestniczkom w tym samym ośrodku: 

hotelu/pensjonacie o średnim lub wyższym standardzie itp. z pokojami 1, 2, 3 

lub 4 osobowymi, w ilości adekwatnej do liczby uczestników/uczestniczek z 

uwzględnieniem płci. Pełne węzły sanitarne (tj. prysznic, umywalka i wc) 

powinny znajdować się w pokoju. Każdy węzeł sanitarny musi zapewnić 

nieograniczony dostęp do bieżącej ciepłej wody. Pokoje powinny być 

wyposażone w niezbędny sprzęt z możliwością swobodnego rozpakowania 

bagażu. Łóżka powinny być pojedyncze (nie dopuszcza się łóżek piętrowych ani 

małżeńskich). Każde łóżko powinno posiadać czysty materac, poduszkę, kołdrę, 

koc i kompletną, czystą i nie uszkodzoną pościel. Wykonawca zobowiązuje się 
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do zakwaterowania wszystkich uczestników wyjazdu w ośrodku spełniającym 

wymogi ustawy Prawo budowlane oraz posiadającym pełne zaplecze sanitarne. 

8) Kadra: wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 

 Kierownika techniczno-organizacyjny wyjazdu – osobę, która ukończyła kurs 
kierownika wycieczek szkolnych (odpowiedzialny za harmonogram wyjazdu, 

kontakty z przedstawicielami odwiedzanych instytucji i miejsca spożywania 

posiłków, miejsca noclegu i inne sprawy techniczno-organizacyjne). Kierownik 

techniczno-organizacyjny wyjazdu będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym. 

 Przewodnicy/instruktorzy/osoby z uprawnieniami do oprowadzania po 
zwiedzanych instytucjach, szlakach turystycznych 

9) Szczegółowy program wyjazdu zawierający cel wyjazdu z wykazem punktów zbiórki, 

punktów docelowych zostanie opracowany przez Wykonawcę do 7 dni od dnia 

podpisania umowy i podlega akceptacji Zamawiającego. 

10)  Bilety wstępu: Wykonawca zapewnia bilety wstępu do zwiedzanych miejsc dla 

uczniów i opiekunów. 

11)  Podczas wyjazdu zorganizowane zostaną edukacyjne warsztaty pro ekologiczne 

dostosowane do wieku uczestników (15-18lat). Celem warsztatów będzie edukacja w 

obszarach tematycznych związanych ze środowiskiem i ekologią, takich jak np. 

segregacja/recykling/zero waste; ochrona powietrza/wody/środowiska, odnawialne 

źródła energii, bioróżnorodność, zdrowie, konsekwencje wyborów i postawy 

proekologiczne. Czas trwania warsztatów min. 60 minut. Zajęcia prowadzone przez 

edukatorów ekologicznych/specjalistów w danej tematyce. Wykonawca zapewnienia 

niezbędne pomoce dydaktyczne podczas zajęć. 

12)  Podczas wyjazdu podejmowane będą aktywności sportowo ruchowe, np. wędrówki 

górskie, zajęcia terenowe, itp. 

13) W ramach wyjazdu Wykonawca zapewnia bilety wstępu i zwiedzanie z przewodnikiem: 

 Dzień 1: Gubałówka, udział w warsztatach ekologicznych w Centrum Edukacji 

Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wielka Krokiew, Krupówki; 

 Dzień 2: Morskie Oko;  

Ogólny program wyjazdu: 

a) Dzień 1: Wyjazd spod Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. T. Tańskiego, 

33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18 – przejazd do Zakopanego, 

b) wejście na Gubałówkę, zjazd zjeżdżalnią grawitacyjno- wózkową 

c) warsztaty ekologiczne w  Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego 

Parku Narodowego, 

d) zwiedzanie miasta: Wielka Krokiew, Krupówki 

e) obiadokolacja, nocleg, 

f) Dzień 2: śniadanie 

g) wejście na Morskie Oko 

h) obiad 

i) Powrót do Nowego Sącza. 
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14) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę miejsca we wskazanych w 

opisie miejscowościach o podobnym zakresie programu wyjazdu. Wykazanie 

równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z 

której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego. 

Każda taka zmiana podlega akceptacji Zamawiającego. 

15)  Podczas wyjazdu prowadzone będą listy obecności potwierdzające udział w wyjeździe 

16)  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania podczas wyjazdu zdjęć z realizacji 

zamówienia: min. 10 zdjęć, 

17) Dokumentacja z przebiegu wyjazdów: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 

i prowadzenia dokumentacji przebiegu wyjazdu, w skład której wchodzą:  

 program wyjazdu, 

 listy obecności, na których będą podpisy uczestników wyjazdu, 

 minimum 10 zdjęć wykonanych podczas realizacji zamówienia,  


