Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie wizyty studyjnej pod nazwą „Demokracja w RP”
dla uczniów wraz z opiekunami z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w ramach projektu: Zdolni
z Pomorza - dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
2. Program
Ilość osób: 40 uczniów i 2 opiekunów

1 dzień

WIZYTA STUDYJNA
(3 dni w okresie pomiędzy 12 września 2019 r., a 29 września 2019 r.)
Demokracja w RP
III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni ul. Legionów 27
 godz. 14:00 wyjazd PKP do Warszawy
 godz. 18:00 - 19:00 kolacja, przejazd do teatru
 godz. 19:00 - 21:00 spektakl w Teatrze Roma lub innym
 godz. 21:30 - 20:00 przejazd do miejsca noclegu
 godz. 22:00 - 22:30 zakwaterowanie i nocleg

2 dzień

 godz. 07:00 - 08:00 śniadanie
 godz. 08:00 - 08:30 przejazd do centrum Warszawy
 godz. 09:00 - 12:00 wizyta w Parlamencie (opcjonalnie)
 godz. 12:00 - 13:00 obiad
 godz. 13:30 - 14:00 przejazd do Muzeum Polin
 godz. 14:00 - 18:00 zwiedzanie Muzeum Polin
 godz. 18:00-19:00 przejazd do centrum
 godz. 19:00 - 20:00 kolacja
 godz. 20:00 – 20:30 przejazd na miejsce noclegu
 godz. 20:30 – 21:00 nocleg

3 dzień

 godz. 07:00 - 08:00 śniadanie i wykwaterowanie
 godz. 8:00 -8:30 przejazd do Muzeum Narodowego lub Zamku Królewskiego
 godz. 8:30-13:00 zwiedzanie Zamku Królewskiego i Starówki z przewodnikiem
 godz. 13:00-14:00 obiad
 godz. 14:00- 15:00 wyjazd do Gdyni
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3. Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia zgodnie z przepisami określonymi w:
a) Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148),
b) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz. U z 2019 r. poz. 238),
c) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2166),
d) Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku, o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1252).

4. Wymagania dotyczące zakwaterowania:
a) Uczestnicy będą zakwaterowani w takich obiektach jak: hotel, hostel, dom wczasowy,
pensjonat lub ośrodek obozowy z budynkami, pawilonami. Każdy obiekt, w którym
Wykonawca zakwateruje uczestników powinien spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i
innych

obiektów,

w

których

są

świadczone

usługi

hotelarskie

(Dz.

U.

z 2017 r. poz. 2166),
b) W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury), temperatura
w pokojach nie może być niższa niż 18°C.
c) Do dyspozycji uczestników powinny być pokoje: 3, 4, 5 lub 6 – osobowe z łazienkami (prysznic
lub wanna, WC, umywalka). Pokoje powinny być wyposażone w minimum: łóżka, szafa
ubraniowa, krzesła, stolik.
d) Zamawiający wymaga, by uczestnicy zakwaterowani zostali w budynku razem z opiekunami.
Pracownicy w osobnych pokojach 1 lub 2- osobowych.

5. Wymagania dotyczące wyżywienia:
a) Wykonawca zapewnia:
• pierwszego dnia – kolacja;
• drugiego dnia – śniadanie, obiad, kolacja;
• trzeciego dnia -śniadanie, obiad.
b) Posiłki mają być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości,
jakości, jak i wartości odżywczych;
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c) Wykonawca będzie przygotowywał lub zapewniał posiłki zgodnie z zasadami określonymi
w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku, o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019
r. poz. 1252), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

6. Transport:
a) Transport uczestników odbędzie się PKP na trasie Gdynia –Warszawa –Gdynia.
b) Przejazdy w Warszawie – komunikacja miejska.

7. W ramach realizacji wyjazdu studyjnego Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczniów
i opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponadto zapewnić dla wszystkich
uczestników:
•

bilety PKP Gdynia- Warszawa – Gdynia,

•

bilety na komunikację miejską,

•

2 x nocleg ze śniadaniem,

•

2 x obiad,

•

2 x kolację,

•

ubezpieczenie,

•

obsługę miejscowego przewodnika,

•

bilety wstępu do odwiedzanych miejsc,

•

organizację wstępu do teatru,

•

zapewnić opiekuna wycieczki ze strony Wykonawcy.
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