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Znak sprawy GZO.370.1.2017 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zamówienia: Organizacja wyjazdów edukacyjnych do Warszawy w ramach  projektu pn. 

"Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej 

IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia 

ogólnego. 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i wykonanie łącznie:   

a) dwudniowego wyjazdu edukacyjnego do Warszawy dla max. 48 uczniów i uczennic klas II – III 

Gimnazjum w Leśnicy (+ max. 4 opiekunów)    

b) dwudniowego wyjazdu edukacyjnego do Warszawy dla max. 29 uczniów i uczennic klas IV – VI 

Szkoły Podstawowej w Raszowej (+ max. 3 opiekunów)  

c) dwudniowego wyjazdu edukacyjnego do Warszawy dla max. 36 uczniów i uczennic klas IV – VI 

Szkoły Podstawowej w Zalesiu (+ max. 4 opiekunów)  

d) dwudniowego wyjazdu edukacyjnego do Warszawy dla max. 122 uczniów i uczennic klas IV – 

VI Szkoły Podstawowej w Leśnicy (+ max. 10 opiekunów)  

 

2. Planowane terminy wyjazdów:  

a) dla Gimnazjum w Leśnicy: 22 - 23 maja 2017 

b) dla Szkoły Podstawowej w Raszowej: 4 – 5 kwietnia 2017 

c) dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu: 4 – 5 kwietnia 2017 

d) dla Szkoły Podstawowej w Leśnicy: 6 – 7 kwietnia 2017 

 

3. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapewniania: 

a) dla Gimnazjum w Leśnicy:  

1) zapewnienia dojazdu i przejazdu autokarem o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, 

ogrzewanie, WC, barek, pasy bezpieczeństwa, apteczka pierwszej pomocy, autokar musi być 

oznakowany - przewóz dzieci, kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy 

zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważne przez 6 miesięcy) 

2) zapewnienia 1 noclegu dla wszystkich uczestników i uczestniczek wyjazdu w obiekcie 

turystycznym (hostel, schronisko młodzieżowe)  
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3) zapewnienia pełnego wyżywienia w czasie pobytu w Warszawie składającego się z:  

1. Pierwszego dnia: 

- pełnego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania oraz kompotu przed 

dojazdem do Warszawy lub po przyjeździe do Warszawy 

- ciepłej kolacji 

2. Drugiego dnia: 

 - śniadania 

 - pełnego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania oraz kompotu 

 - ciepłej kolacji w drodze powrotnej do domu 

4) zapewnienia opieki pilota/przewodnika w trakcie zwiedzania obiektów, zgodnie z programem 

wyjazdu 

5) pokrycia wszystkich opłat ujętych w programie biletów wstępu/wejść do zwiedzanych obiektów 

dla uczniów i uczennic oraz opiekunów  

6) pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych, 

7) ubezpieczenia wszystkich uczestników/czek 

8) przygotowania szczegółowego programu wyjazdu obejmującego:   

- zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik wraz z udziałem w warsztatach w pracowniach m.in.  

chemicznej, fizycznej, biologicznej. 1 uczeń weźmie udział w warsztatach w jednej pracowni  

- zwiedzanie Muzeum Techniki (Wędrówka po Muzeum z przewodnikiem, udział w lekcji muzealnej, 

pokaz Szklana Panienka, Planetarium – pokaz obrazu nieba, seanse dla młodzieży gimnazjalnej: 

„Słoneczna rodzina”, „Ruchy ziemi”) 

- zwiedzenie Muzeum Politechniki Warszawskiej - historia Wydziału Fizyki Politechniki 

Warszawskiej i Kolekcji Suwaków Logarytmicznych. 

 

Główne założenia wyjazdu obejmują zwiedzanie i zajęcia w Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum 

Techniki. 

Dodatkowym elementem wyjazdu będzie spacer w okolicach Belwederu i zwiedzenie Łazienek 

Królewskich.  

 

b) dla Szkół Podstawowych:  

1) zapewnienia dojazdu i przejazdu autokarem o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, 

ogrzewanie, WC, barek, pasy bezpieczeństwa, apteczka pierwszej pomocy, autokar musi 

być oznakowany - przewóz dzieci, kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy 

zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważne przez 6 

miesięcy ) 

2) zapewnienia 1 noclegu dla wszystkich uczestników i uczestniczek wyjazdu w obiekcie 

turystycznym (hostel, schronisko młodzieżowe)  

3) zapewnienia pełnego wyżywienia w czasie pobytu w Warszawie składającego się z:  

1. Pierwszego dnia: 

- obiadu przed dojazdem do Warszawy lub po przyjeździe do Warszawy 
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- ciepłej kolacji 

2.  Drugiego dnia: 

 - śniadania 

 - pełnego obiadu składającego się z zupy, drugiego dania oraz kompotu 

 - ciepłej kolacji w drodze powrotnej do domu 

4) zapewnienia opieki pilota/przewodnika w trakcie zwiedzania obiektów, zgodnie z 

programem wyjazdu 

5) pokrycia wszystkich opłat ujętych w programie biletów wstępu/wejść do zwiedzanych 

obiektów dla uczniów i uczennic oraz opiekunów  

6) pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych, 

7) ubezpieczenia wszystkich uczestników/czek 

8) przygotowania szczegółowego programu wyjazdu obejmującego:   

- zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik wraz z udziałem w dostępnych dla uczniów szkół 

podstawowych warsztatach i pokazach.  

- zwiedzanie Muzeum Techniki (Wędrówka po Muzeum z przewodnikiem, udział w lekcji muzealnej, 

pokaz Planetarium – pokaz obrazu nieba, seanse dla uczniów szkoły podstawowej klas IV - VI: 

„Podróż po niebie”, „Ruchy ziemi”) 

Główne założenia wyjazdu obejmują zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Techniki. 

Dodatkowym elementem wyjazdu będzie spacer w okolicach Belwederu i zwiedzenie Łazienek 

Królewskich.  

Godziny wyjazdów zostaną ustalone przez poszczególne szkoły z wybranym wykonawcą.  

 

 


