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Załącznik nr 1 do Specyfikacji 
 
 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie trzech 
wycieczek o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym dla Uczestników projektu pn.: „Stawiam 
na siebie!” i Ich rodzin: 
1. jednodniowej wycieczki do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego; 
2. jednodniowej wycieczki do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie; 
3. jednodniowej wycieczki do teatru w Warszawie. 
 
Warunki realizacji zamówienia dotyczące jednodniowej wycieczki do Bałtowskiego 
Kompleksu Turystycznego: 

 
1. Termin wycieczki: sobota lub niedziela w II połowie sierpnia 2013 roku  lub I połowie 

września 2013 roku 
2. Trasa wycieczki: Siedlce – Bałtów – Siedlce 

Transport obejmuje przejazd autokarem z ustalonego pomiędzy Zamawiającym  
i Wykonawcą w centrum miasta Siedlce miejsca wyjazdu (podstawiony co najmniej  
30 min. przed planowaną godziną odjazdu) do miejsca docelowego (Bałtów – parking 
przy JuraPark Bałtów) i z powrotem.  

3. Środek transportu: autokar/autokary z wystarczającą dla wszystkich Uczestników 
wycieczki liczbą miejsc siedzących  

4. Oczekiwane punkty programu wycieczki: 
 zwiedzanie ścieżki dydaktycznej JuraParku oraz Muzeum Jurajskiego  

z przewodnikiem; 
 seans w Kinie Emocji Cinema 5D; 
 zwiedzanie „górnej części” Zwierzyńca bałtowskiego schoolbusem oraz spacer „dolną 

częścią” Zwierzyńca; 
 wizyta w Prehistorycznym Oceanarium; 
 przejazd Kolejką Bałtowską lub turystycznym wozem konnym po Bałtowie i okolicy; 
 obiad w restauracji na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (pierwsze 

danie – zupa pomidorowa z makaronem; drugie danie – filet z kurczaka, ziemniaki  
z wody lub frytki; surówka – dwa rodzaje; napoje – kawa, herbata, sok, woda 
mineralna lub kompot do wyboru; deser – gofr z bitą śmietaną i owocami). 

5. Czas trwania wycieczki: 1 dzień, w godz: 6.00 – 22.30 
6. Liczba uczestników: 75 osób, w tym: 47 dzieci w wieku 4-16 lat, 24 rodziców  

i 4 opiekunów MOPR. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby 
Uczestników wycieczki, przy czym minimalna liczba osób biorących udział w wycieczce 
to 64 osoby. 
Wykaz Uczestników wycieczki będzie stanowił załącznik do umowy. 

7. Usługi towarzyszące:  
 opieka licencjonowanego pilota wycieczki z aktualnymi uprawnieniami/jeden na każdy 

autokar; 
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 ubezpieczenie uczestników wycieczki od NNW na kwotę min. 10.000,00 zł/osobę; 
 przygotowanie dla każdego Uczestnika prowiantu na drogę składającego się z: 

jabłka, słodkiej bułki drożdżowej z serem lub jabłkiem zapakowanej w woreczek 
foliowy, zafoliowanego firmowo rogalika typu croissant z nadzieniem czekoladowym 
lub waniliowym, kanapki przygotowanej przez punkt gastronomiczny (bułka kajzerka  
z masłem, żółtym serem i polędwicą zapakowana w papier śniadaniowy lub folię 
aluminiową), wody mineralnej niegazowanej w plastikowej butelce z nakrętką typu 
pull-push o pojemności 700 ml, soku  owocowego w plastikowej butelce z nakrętką 
typu pull-push o pojemność 400 ml. 

 
Warunki realizacji zamówienia dotyczące jednodniowej wycieczki do Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Warszawie: 

 
1. Termin realizacji: sobota lub niedziela w II połowie sierpnia lub I połowie września 2013 

roku 
2. Trasa wycieczki: Siedlce – Warszawa – Siedlce 

Transport obejmuje przejazd autokarem z ustalonego pomiędzy Zamawiającym  
i Wykonawcą w centrum miasta Siedlce miejsca wyjazdu (autokar powinien być 
podstawiony co najmniej 30 min. przed planowaną godziną odjazdu) do miejsca 
docelowego (Warszawa – parking w pobliżu ZOO) i z powrotem.  

3. Środek transportu: autokar/autokary z wystarczającą liczbą miejsc siedzących 
4. Oczekiwane punkty programu wycieczki: 

 zwiedzanie ZOO, w tym obejrzenie pokazu karmienia zwierząt (fok lub pingwinów  
lub nosorożców); 

 posiłek w McDonald’s (zestaw Happy Meal dla każdego dziecka, McZestaw  
dla każdej osoby dorosłej). 

5. Czas trwania wycieczki: 1 dzień, w godz.: 8.00 – 20.00  
6. Liczba uczestników: 57 osób, w tym: 31 dzieci w wieku 3-16 lat, 22 rodziców  

i 4 opiekunów MOPR 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby Uczestników wycieczki, 
przy czym minimalna liczba osób biorących udział w wycieczce to 48 osób. 
Wykaz Uczestników wycieczki będzie stanowił załącznik do umowy.                                                                                                                                                       

7. Usługi towarzyszące:  
 opieka 2 licencjonowanych pilotów wycieczki z aktualnymi uprawnieniami; 
 ubezpieczenie Uczestników od NNW na kwotę min. 10.000,00 zł/osobę; 
 przygotowanie prowiantu dla każdego Uczestnika wycieczki. 
Prowiant „na drogę” powinien składać się z: kanapki przygotowanej przez punkt 
gastronomiczny (bułka kajzerka z masłem, żółtym serem i polędwicą zapakowana  
w papier śniadaniowy lub folię aluminiową), soku owocowego w plastikowej butelce  
z  nakrętką typu pull-push o pojemności  400 ml. 
Prowiant na czas zwiedzania ZOO powinien składać się z: jabłka, słodkiej bułki 
drożdżowej (z serem lub jabłkiem) zapakowanej w woreczek foliowy, wody mineralnej 
niegazowanej w plastikowej butelce z nakrętką typu pull-push o pojemności 500 ml, 
soku  owocowego w kartoniku ze słomką o pojemności 200 ml. 

 
Warunki realizacji zamówienia dotyczące jednodniowej wycieczki do teatru  
w Warszawie: 

 
1. Termin realizacji: sobota lub niedziela we wrześniu lub październiku 2013 roku 
2. Trasa wycieczki: Siedlce – Warszawa – Siedlce 
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Transport obejmuje przejazd autokarem z ustalonego pomiędzy Zamawiającym  
i Wykonawcą w centrum miasta Siedlce miejsca wyjazdu (autokar powinien być 
podstawiony co najmniej 30 min. przed planowaną godziną odjazdu) do miejsca 
docelowego (Warszawa – parking w pobliżu teatru) i z powrotem.  

3. Środek transportu: autokar/autokary z wystarczającą dla wszystkich Uczestników 
wycieczki liczbą miejsc siedzących 

4. Oczekiwane punkty programu wycieczki: 
 Obejrzenie spektaklu „Alladyn Jr” w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego i Sebastiana 

Gonciarza w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie (bilety w pierwszej strefie 
biletowej); 

 posiłek w McDonald’s (zestaw Happy Meal dla każdego dziecka, McZestaw  
dla każdej osoby dorosłej). 

5. Czas trwania wycieczki: 1 dzień, w godz.: 9.00 – 19.00 (godzina wyjazdu i przyjazdu 
uzależniona będzie od godziny spektaklu) 

6. Liczba uczestników: 105 osób, w tym: 64 dzieci w wieku 4-16 lat, 37 rodziców  
i 4 opiekunów MOPR    
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby Uczestników wycieczki, 
przy czym minimalna liczba osób biorących udział w wycieczce to 89 osób. 
Wykaz Uczestników wycieczki będzie stanowił załącznik do umowy.                                                                                                                                                                              

7. Usługi towarzyszące:  
 opieka licencjonowanego pilota wycieczki z aktualnymi uprawnieniami/jeden na każdy 

autokar; 
 ubezpieczenie Uczestników od NNW na kwotę min. 10.000,00 zł/osobę; 
 przygotowanie prowiantu dla każdego Uczestnika wycieczki składającego się z: 

jabłka, słodkiej bułki drożdżowej z serem lub jabłkiem zapakowanej w woreczek 
foliowy, kanapki przygotowanej przez punkt gastronomiczny (bułka kajzerka  
z masłem, żółtym serem i polędwicą zapakowana w papier śniadaniowy lub folię 
aluminiową), wody mineralnej niegazowanej w plastikowej butelce z nakrętką typu 
pull-push o pojemności 500 ml, soku  owocowego w plastikowej butelce z nakrętką 
typu pull-push o pojemność 400 ml. 

 
Zobowiązania Wykonawcy w zakresie realizacji każdej z wycieczek: 
 

dot. terminu i szczegółowego programu wycieczki 
1. Wykonawca powinien zaplanować termin wycieczki w porozumieniu z Zamawiającym  

po rozstrzygnięciu postępowania. Terminy wycieczek nie powinny się pokrywać,  
a przed wycieczką do teatru w Warszawie co najmniej jeden weekend powinien być 
wyłączony z planów wycieczkowych. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu do akceptacji, 
najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem danej wycieczki,  
jej Szczegółowego Programu obejmującego punkty wycieczki opisane w warunkach 
realizacji zamówienia oraz przewidywane godziny realizacji poszczególnych etapów 
wycieczki.  

3. W Szczegółowym Programie Wycieczki powinny również zostać ujęte: rodzaj środka 
transportu, data oraz godzina wyjazdu i przyjazdu.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu biletów wstępu do miejsc wskazanych  
w Szczegółowym Programie danej wycieczki i pokrycia kosztów wszystkich atrakcji 
opisanych w Programie. Wykonawca pokrywa również koszty wszelkich usług 
towarzyszących np. biletów parkingowych, szatni. 
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5. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Szczegółowego Programu wycieczki 

zgodnie z przedstawionym opisem w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie 
czasu. 

6. Zmiany w przedstawionym Programie mogą być dokonywane jedynie w przypadku 
zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia i wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego. 
 
dot. bezpieczeństwa uczestników 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników w czasie 
trwania wycieczki. 

8. Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu najpóźniej na jeden dzień przed 
terminem wyjazdu kserokopie polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującego wszystkich Uczestników wycieczki 
na kwotę min. 10.000,00 zł/osobę (słownie złotych: dziesięć tysięcy) wraz z dowodem 
uiszczenia składki. Oryginały ww. dokumentów powinny zostać przedstawione 
Zamawiającemu na jego żądanie do wglądu.  

9. Wykonawca dokona ubezpieczenia na podstawie imiennej listy Uczestników 
przekazanej przez Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem 
wycieczki. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych  
w związku z wykonywaniem powierzonych mu czynności oraz dołożenia wszelkich 
starań w celu ochrony danych osobowych będących w jego dyspozycji, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz do przestrzegania 
zapisów odrębnie zawartej umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych.  
 
dot. autokaru, podróży i opieki pilota 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia autokaru/autokarów 
sprawnego/sprawnych technicznie, posiadającego/posiadających aktualne badania 
techniczne oraz ubezpieczenie OC, spełniającego/spełniających standardy dotyczące 
przewozów turystycznych i wymagania techniczne określone w przepisach ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. 
zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób – Ustawa z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 z późn. zm.). 

12. Autokar/autokary powinien/powinny być wyposażony/wyposażone w toaletę, sprawną 
klimatyzację, mikrofon i nagłośnienie oraz apteczkę pierwszej pomocy. Przy każdym 
siedzeniu powinien być umieszczony woreczek na nieczystości.  

13. W przypadku wycieczki do ZOO w Warszawie, Wykonawca zobowiązany będzie  
do udostępnienia w autokarze miejsca na bagaż, w szczególności na wózki dziecięce  
tzw. spacerówki. 

14. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu oznaczenie autokaru/autokarów plakatami 
informującymi o współfinansowaniu wycieczki przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

15. Wykonawca powinien zapewnić Uczestnikom wycieczki miejsca siedzące w autokarze, 
przy czym liczba wszystkich osób podróżujących autokarem powinna być nie większa 
niż liczba miejsc siedzących określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

16. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu kontrolę techniczną autokaru/autokarów  
oraz uprawnień i trzeźwości kierowcy/kierowców, którą ten zleci odpowiednio 
powołanym do tego służbom (Policji, Inspekcji Ruchu Drogowego). Kontrola może 
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zostać przeprowadzona w dniu wycieczki przed ustaloną godziną odjazdu na terenie 
Siedlec, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
W przypadku nieprzewidzianego wcześniej opóźnienia ze strony służb dokonujących 
kontroli, Zamawiający może przesunąć godzinę odjazdu maksymalnie o 30 minut. 
Przesunięcie godziny odjazdu przez Zamawiającego o 30 min. jest również możliwe  
w przypadku niestawienia się na czas wszystkich Uczestników wycieczki. 

17. W przypadku gdy podstawiony autokar nie zostanie dopuszczony do jazdy bądź 
wyznaczony kierowca nie zostanie dopuszczony do kierowania pojazdem, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapewnienia w ciągu 1 godziny od zaistnienia sytuacji 
odpowiednio sprawnego autokaru bądź innego kierowcy. 

18. W przypadku wystąpienia zdarzenia skutkującego zakłóceniem przebiegu wycieczki, 
Wykonawca powinien zapewnić możliwie sprawnie kontynuację zaplanowanych  
w Programie punktów. W przypadku awarii autokaru na trasie wycieczki Wykonawca 
zobowiązany jest do jej usunięcia ( bądź zapewnienia zastępczego środka transportu ) 
w czasie nie dłuższym niż: 
 3 godziny w przypadku wycieczki do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego; 
 1,5 godziny w przypadku wycieczek do Warszawy 
od momentu ujawnienia awarii. 

19. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty parkingowe i drogowe w związku z podróżą,  
a autokar/autokary pozostaną do dyspozycji grupy przez cały czas trwania wycieczki. 

20. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na całej trasie wycieczki opieki pilota  
z licencją i z aktualnymi uprawnieniami, o których mowa w  Ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) 
oraz w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie 
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2011 r. Nr 60, poz. 302). 
Jeśli liczba Uczestników wycieczki wymagała będzie transportu dwoma autokarami, 
wówczas Wykonawca powinien zapewnić opiekę dwóch pilotów (po jednym  
w autokarze). Zobowiązanie do zapewnienia dwóch pilotów obejmuje również wycieczkę 
do ZOO, niezależnie od liczby zgłoszonych Uczestników.  
 

 
 

 


