
 
 
Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na organizację wyjazdów 
edukacyjnych  w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie  w Gminie Rzepiennik 
Strzyżewski” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020 

 
 

 
I. Zamawiający: 
Nazwa: Gmina Rzepiennik Strzyżewski  

Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400,  

NIP: 993-06-56-314,  

REGON: 851660884                                           

e.mail: rzepiennik@rzepiennik.pl  

Internet: http://www.rzepiennik.pl/ 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pt. 

„Nowoczesne kształcenie  w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”. Na przedmiot zamówienia składają się 

wyjazdy edukacyjne wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania  

2. Kod CPV: 63511000 – 4 Organizacja wycieczek, 63500000 – 4 Usługi biur podróży, podmiotów 

turystycznych i pomocy turystycznej  

3. Szacowanie ma na celu jedynie określenie wartości rynkowej zamówienia na organizację wyjazdów 

edukacyjnych. 

4. Termin realizacji usługi: do 15.06.2022 

5. Termin składania ofert do: 10.09.2021 

6. Oferty należy składać drogą mailową na adres: rzepiennik@rzepiennik.pl 

  

http://www.rzepiennik.pl/
mailto:rzepiennik@rzepiennik.pl


 
 

Data szacowania: ………………………  

Oferta do szacowania wartości zamówienia: 

Wykonawca:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko/ nazwa firmy; adres) 

 

Po zapoznaniu się z powyższym zapytaniem oraz wykazem wyjazdów edukacyjnych, oferowana cena ryczałtowa 

poszczególnych pakietów wynosi: 

 

 

 

Pakiet 1 Organizacja wyjazdów 1-dniowych w obszarze umiejętności uniwersalnych 

 

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. zł 

 

……………………………………………………. 

(Data i podpis/pieczęć)  

 

Pakiet 2 Organizacja wyjazdów edukacyjnych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych 

 

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. zł 

 

……………………………………………………. 

(Data i podpis/pieczęć)  

 

Pakiet 3 Organizacja wyjazdów 1 dniowych w obszarze nauk ścisłych 

 

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. zł 

 

……………………………………………………. 

(Data i podpis/pieczęć)  

 

Pakiet 4 Organizacja wyjazdów w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania 

kompetencji informatycznych 

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. zł 

 

……………………………………………………. 

(Data i podpis/pieczęć)  



 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w 
obszarze umiejętności uniwersalnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk ścisłych  oraz w obszarze w 
technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych, realizowanych w 
ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”. Zadanie realizowane z 
udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
 

2. Celem wyjazdów edukacyjnych jest zdobycie przez uczestników/uczniów wysokiej wartości praktycznej i 
spostrzeżeniowej konfrontacji z rzeczywistością, co pomaga im w zrozumieniu danych treści nauczania i ich 
przyswojenia. Uczą młodzież dostrzegania w znanych zjawiskach i obiektach nowych pojęć, a także pozwalają 
odkrywać związki między procesami a zjawiskami. Uczniowie podczas wyjazdu edukacyjnego lepiej poznają 
zjawiska i rzeczy, rozwijają myślenie, spostrzegawczość, wyobraźnię oraz utrwalają zdobytą wiedzę.  

3. Zamówienie podzielono na pakiety: 

I. Pakiet 1 Organizacja wyjazdów 1 dniowych w obszarze umiejętności uniwersalnych 

LP Rodzaj wyjazdu Opis 
Ilość 

wyjazdów 

1 Organizacja wyjazdów 1 

dniowych w obszarze 

umiejętności uniwersalnych 

Czas trwania: 7.00- 18.00 z przerwą na obiad., Wykonawca 

zapewnia ubezpieczenie NNW 30 os.; przewodnika 1 dzień; 

transport 1 dzień; wyżywienie – obiad dla wszystkich 

uczestników 30 os+ opiekunowie.; opiekun 1 dzień 2 os. (1 

opiekun na 15 os.); opłaty wejściowe 30 os. 

1. Transport: Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z miejsca 
wyjazdu na miejsce pobytu, na trasie gwarantowanego 
wyjazdu (zgodnie z jego programem) 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. 
Zamawiający zastrzega, że może zawiadomić odpowiednie 
organy w celu skontrolowania pojazdu przed wyjazdem.  W 
celu uniknięcia opóźnień w transporcie zaleca się 
wykonanie sprawdzenia pojazdu przed odpowiednie 
organy dzień przed wyjazdem na koszt Wykonawcy. 

2. Ubezpieczenie: Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW 
na czas przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i 
następstw nieszczęśliwych wypadków na min. 10000,00 zł 
dla każdego ucznia. 

3. Wyżywienie:  
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-Wykonawca zapewnia wyżywienie dla wszystkich 
uczestników wyjazdów. 
-Posiłki podczas wyjazdu:   − obiad dwudaniowy: 
zupa: rosół z makaronem/ pomidorowa/ ogórkowa II 
danie: ziemniaki lub frytki, kotlet drobiowy lub 
schabowy/udko z kurczaka, zestaw min. 3 surówek, 
w tym: mizeria, marchewka, buraczki, kompot oraz 
owoc (jabłko, gruszka lub banan), woda mineralna 
0,5l.  –Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować 
posiłki 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. 

4. Kadra - wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 
-Kierownika techniczno-organizacyjny wyjazdu – 
osoba, 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 / osoby z uprawnieniami do 
oprowadzania po zwiedzanych instytucjach 
-Opiekunowie grup: (1 opiekun na 15 dzieci), 
posiadających kwalifikacje zgodnie z przepisami 
MEN, którzy winni być obecni podczas pobytu i 
podróży, w tym podczas przewozu uczestników 
wyjazdu edukacyjnego z miejsca wyjazdu oraz w 
czasie trwania wyjazdu edukacyjnego. Opiekunowie 
grup będą w stałym kontakcie z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zapewnia bilety wstępu do zwiedzanych 
miejsc dla uczniów i opiekunów.   

 

Przykładowe miejsca wyjazdów:  

1. Kraków (teatr, Wawel i rynek), 

2. Wieliczka- Kopalnia soli,  

3. Bochnia-Kopalnia soli,  

4. Niedzica- zamek i zapora,  

5. Szczawnica,  

6. Oświęcim-obóz koncentracyjny, 

7. Zakopane –muzeum, zabytkowa zabudowa 

 

 

 

 



 
II. Pakiet 2 Organizacja wyjazdów 2-dniowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych 

LP 
Rodzaj 

wyjazdu 
Opis 

Ilość 

wyjazdów 

1 Organizacja 

wyjazdów 2-

dniowych w 

obszarze nauk 

matematyczno- 

przyrodniczych 

dla klas 4-8 

Czas trwania: 2 dni, Wykonawca zapewnia  ubezpieczenie NNW 30 os.; 

przewodnik 2 dni, transport 2 dni, wyżywienie – obiad(I), kolacja, 

śniadanie, obiad (II) dla uczestników 30 os.; nocleg dla 30 os. opiekun 2 

dni- 2 os. (1 opiekun na 15 os.); opłaty wejściowe 30 os. 

1. Transport: Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z miejsca wyjazdu 
na miejsce pobytu, na trasie gwarantowanego wyjazdu (zgodnie z jego 
programem) 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. Zamawiający zastrzega, że może 
zawiadomić odpowiednie organy w celu skontrolowania pojazdu 
przed wyjazdem.  W celu uniknięcia opóźnień w transporcie zaleca się 
wykonanie sprawdzenia pojazdu przed odpowiednie organy dzień 
przed wyjazdem na koszt Wykonawcy. 

2. Ubezpieczenie: Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW na czas 
przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych 
wypadków na min. 10000,00 zł dla każdego ucznia. 

3. Wyżywienie:  
1. Wykonawca zapewnia wyżywienie dla wszystkich uczestników 

wyjazdów, 
2. Posiłki podczas wyjazdu:   − obiad dwudaniowy: zupa: rosół z 

makaronem/ pomidorowa/ ogórkowa II danie: ziemniaki lub 
frytki, kotlet drobiowy lub schabowy/udko z kurczaka, zestaw 
min. 3 surówek, w tym: mizeria, marchewka, buraczki, kompot 
oraz owoc (jabłko, gruszka lub banan), woda mineralna 0,5l.  – 
śniadanie/kolacja- cienka parówka/ser 
żółty/szynka/salami/ogórek/pomidor/masło/pieczywo 
mieszane/ dżem/ herbata/ kakao lub płatki z mlekiem. 
Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować posiłki 
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. 

4. Kadra - wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 
1. Kierownika techniczno-organizacyjny wyjazdu – osoba, 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.  

5 



 
2. Przewodnicy / osoby z uprawnieniami do oprowadzania po 

zwiedzanych instytucjach 
3. Opiekunowie grup: (1 opiekun na 15 dzieci), posiadających 

kwalifikacje zgodnie z przepisami MEN, którzy winni być obecni 
podczas pobytu i podróży, w tym podczas przewozu uczestników 
wyjazdu edukacyjnego z miejsca wyjazdu oraz w czasie trwania 
wyjazdu edukacyjnego. Opiekunowie grup będą w stałym 
kontakcie z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zapewnia bilety wstępu do zwiedzanych miejsc dla 
uczniów i opiekunów.   

6. Nocleg: Wykonawca zapewnia nocleg dla minimum 25 osób/wyjazd, 
podczas trwania wyjazdów 2-dniowych w obszarze nauk 
matematyczno- przyrodniczych dla klas 4-8, wszystkim 
uczestnikom/uczestniczkom w hotelu 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 i ogrzewanie lub 
klimatyzację w razie potrzeby. 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. Do 
każdego łóżka przynależna szafka i min. 1 półka w szafie na uczestnika. 

 

Miejsce wyjazdu: Wyjazd do Warszawy- Centrum Kopernika, Muzeum 

Banku Polskiego, Zamek Królewski 

 

III. Pakiet 3 Organizacja wyjazdów 1-dniowych  w obszarze  nauk ścisłych 

LP Rodzaj wyjazdu Opis 
Ilość 

wyjazdów 

1 Organizacja wyjazdów 1-

dniowych w obszarze nauk 

ścisłych 

Czas trwania: 7.00- 18.00 z przerwą na obiad., Wykonawca 

zapewnia ubezpieczenie NNW 30 os.; przewodnika 1 dzień; 

transport 1 dzień; wyżywienie – obiad dla wszystkich 

uczestników 30 os+ opiekunowie.; opiekun 1 dzień 2 os. (1 

opiekun na 15 os.); opłaty wejściowe 30 os. 

1. Transport: Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z miejsca 
wyjazdu na miejsce pobytu, na trasie gwarantowanego 
wyjazdu (zgodnie z jego programem) 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 

5 



 
drogowego, prowadzonych przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia do świadczenia tychże usług. 
Zamawiający zastrzega, że może zawiadomić odpowiednie 
organy w celu skontrolowania pojazdu przed wyjazdem.  W 
celu uniknięcia opóźnień w transporcie zaleca się 
wykonanie sprawdzenia pojazdu przed odpowiednie 
organy dzień przed wyjazdem na koszt Wykonawcy. 

2. Ubezpieczenie: Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW 
na czas przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i 
następstw nieszczęśliwych wypadków na min. 10000,00 zł 
dla każdego ucznia. 

3. Wyżywienie:  
-Wykonawca zapewnia wyżywienie dla wszystkich 
uczestników wyjazdów. 
-Posiłki podczas wyjazdu:   − obiad dwudaniowy: 
zupa: rosół z makaronem/ pomidorowa/ ogórkowa II 
danie: ziemniaki lub frytki, kotlet drobiowy lub 
schabowy/udko z kurczaka, zestaw min. 3 surówek, 
w tym: mizeria, marchewka, buraczki, kompot oraz 
owoc (jabłko, gruszka lub banan), woda mineralna 
0,5l.  –Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować 
posiłki 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. 

4. Kadra - wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 
-Kierownika techniczno-organizacyjny wyjazdu – 
osoba, 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 / osoby z uprawnieniami do 
oprowadzania po zwiedzanych instytucjach 
-Opiekunowie grup: (1 opiekun na 15 dzieci), 
posiadających kwalifikacje zgodnie z przepisami 
MEN, którzy winni być obecni podczas pobytu i 
podróży, w tym podczas przewozu uczestników 
wyjazdu edukacyjnego z miejsca wyjazdu oraz w 
czasie trwania wyjazdu edukacyjnego. Opiekunowie 
grup będą w stałym kontakcie z Zamawiającym. 

5. Wykonawca zapewnia bilety wstępu do zwiedzanych 
miejsc dla uczniów i opiekunów.   

 

Przykładowe miejsca/tematyka wyjazdów: 

1. Warsztaty na uczelni wyższej w Krakowie,   

2. zajęcia w laboratorium fizycznym,  



 
3. wizyta w Muzeum Inżynierii Miejskiej lub Muzeum 

Lotnictwa 

IV. Pakiet 4 Organizacja wyjazdów 1 dniowych w obszarze technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych 

LP Rodzaj wyjazdu Opis 
Ilość 

wyjazdów 

1 Organizacja wyjazdów 1-

dniowych w obszarze 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz 

rozwijania kompetencji 

informatycznych 

Czas trwania: 7.00- 18.00 z przerwą na obiad., Wykonawca 

zapewnia ubezpieczenie NNW 30 os.; przewodnika 1 dzień; 

transport 1 dzień; wyżywienie – obiad dla wszystkich 

uczestników 30 os+ opiekunowie.; opiekun 1 dzień 2 os. (1 

opiekun na 15 os.); opłaty wejściowe 30 os. 

6. Transport: Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z miejsca 
wyjazdu na miejsce pobytu, na trasie gwarantowanego 
wyjazdu (zgodnie z jego programem) 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. 
Zamawiający zastrzega, że może zawiadomić odpowiednie 
organy w celu skontrolowania pojazdu przed wyjazdem.  W 
celu uniknięcia opóźnień w transporcie zaleca się 
wykonanie sprawdzenia pojazdu przed odpowiednie 
organy dzień przed wyjazdem na koszt Wykonawcy. 

7. Ubezpieczenie: Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW 
na czas przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i 
następstw nieszczęśliwych wypadków na min. 10000,00 zł 
dla każdego ucznia. 

8. Wyżywienie:  
-Wykonawca zapewnia wyżywienie dla wszystkich 
uczestników wyjazdów 
-Posiłki podczas wyjazdu:   − obiad dwudaniowy: 
zupa: rosół z makaronem/ pomidorowa/ ogórkowa II 
danie: ziemniaki lub frytki, kotlet drobiowy lub 
schabowy/udko z kurczaka, zestaw min. 3 surówek, 
w tym: mizeria, marchewka, buraczki, kompot oraz 
owoc (jabłko, gruszka lub banan), woda mineralna 
0,5l.  –Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować 
posiłki 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 

5 



 
racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych 
przepisach. 

9. Kadra - wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 
-Kierownika techniczno-organizacyjny wyjazdu – 
osoba, 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 / osoby z uprawnieniami do 
oprowadzania po zwiedzanych instytucjach 
-Opiekunowie grup: (1 opiekun na 15 dzieci), 
posiadających kwalifikacje zgodnie z przepisami 
MEN, którzy winni być obecni podczas pobytu i 
podróży, w tym podczas przewozu uczestników 
wyjazdu edukacyjnego z miejsca wyjazdu oraz w 
czasie trwania wyjazdu edukacyjnego. Opiekunowie 
grup będą w stałym kontakcie z Zamawiającym. 

10. Wykonawca zapewnia bilety wstępu do zwiedzanych 
miejsc dla uczniów i opiekunów.   

 

Miejsce wyjazdu: AGH w Krakowie lub biblioteka publiczna w 

Tarnowie- Organizacja zajęć warsztatowych w obszarze TIK. 

Zrealizowanie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii informatycznych i komunikacyjnych (np. sprzęt 

komputerowy, innowacyjne programy komputerowe, 

smartfony) 

 

8. Dodatkowe informacje/  wymagania względem przedmiotu zamówienia: 
1. Liczba uczestników: minimalna liczba uczestników: 750 maksymalna liczba uczniów: 900 
2. Termin wyjazdu:  od podpisania umowy do 15.06.2022r. 
3. Punkt zbiórki przed wyjazdem:  Szkoły na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski  
4. Zamawiający wymaga, aby w ofercie uwzględnione były miejsca wyjazdów wykazane w zapytaniu. 

Zamawiający dopuszcza  zmianę miejsca wyjazdu w szczególnych przypadkach (np. zamknięcie obiektu, 
pandemia itd.) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. 

5. Transport: Wykonawca zapewni dojazd i przejazd z miejsca wyjazdu na miejsce pobytu, na trasie 
gwarantowanego wyjazdu (zgodnie z jego programem) 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. Zamawiający zastrzega, że może zawiadomić odpowiednie organy 
w celu skontrolowania pojazdu przed wyjazdem.  W celu uniknięcia opóźnień w transporcie zaleca się 
wykonanie sprawdzenia pojazdu przed odpowiednie organy dzień przed wyjazdem na koszt Wykonawcy. 

6. Ubezpieczenie: Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW na czas przejazdu i pobytu od kosztów leczenia i 
następstw nieszczęśliwych wypadków na min. 10000,00 zł dla każdego ucznia. 
 

7. Wyżywienie:  
3. Wykonawca zapewnia wyżywienie dla minimum750 osób, maksymalnie dla 900  osób 



 
4. Posiłki podczas wyjazdu:   − obiad dwudaniowy: zupa: rosół z makaronem/ pomidorowa/ ogórkowa II 

danie: ziemniaki lub frytki, kotlet drobiowy lub schabowy/udko z kurczaka, zestaw min. 3 surówek, w 
tym: mizeria, marchewka, buraczki, kompot oraz owoc (jabłko, gruszka lub banan), woda mineralna 
0,5l.  – śniadanie/kolacja- cienka parówka/ser żółty/szynka/salami/ogórek/pomidor/masło/pieczywo 
mieszane/ dżem/ herbata/ kakao lub płatki z mlekiem. Wykonawca jest zobowiązany zagwarantować 
posiłki 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. 

8. Kadra - wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 
4. Kierownika techniczno-organizacyjny wyjazdu – osoba, 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.  

5. Przewodnicy / osoby z uprawnieniami do oprowadzania po zwiedzanych instytucjach 
6. Opiekunowie grup: (1 opiekun na 15 dzieci), posiadających kwalifikacje zgodnie z przepisami MEN, 

którzy winni być obecni podczas pobytu i podróży, w tym podczas przewozu uczestników wyjazdu 
edukacyjnego z miejsca wyjazdu oraz w czasie trwania wyjazdu edukacyjnego. Opiekunowie grup będą 
w stałym kontakcie z Zamawiającym. 

9. Wykonawca zapewnia bilety wstępu do zwiedzanych miejsc dla uczniów i opiekunów.   
10. Nocleg: Wykonawca zapewnia nocleg dla min. 125 osób, max. 150 osób, podczas trwania wyjazdów 2-

dniowych w obszarze nauk matematyczno- przyrodniczych dla klas 4-8, wszystkim 
uczestnikom/uczestniczkom w hotelu 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 i ogrzewanie lub klimatyzację w razie potrzeby. 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. Do każdego łóżka 
przynależna szafka i min. 1 półka w szafie na uczestnika. 

 


