Załącznik nr 5.1. do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 – Organizacja 3 wycieczek do ZOO w Gdańsku
1. Przedmiot Zamówienia: organizacja i przeprowadzenie wycieczek dydaktycznych dla dzieci z
Przedszkola Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej wchodzącego w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, Przedszkola w Borzęcinie wchodzącego w skład
Zespołu Szkół w Gogolewie i Przedszkola w Budowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w
Motarzynie, w ramach projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF
Słupska” finansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w 2018 roku.
2. Czas trwania wycieczek: wycieczki objęte zamówieniem są wycieczkami jednodniowymi, czas
trwania - minimum z przejazdem w tą i z powrotem 10 godzin: 8:00- 18:00. Szczegółowe terminy
wyjazdu i godziny zawiera tabela poniżej.
3. Do czasu trwania wycieczek należy doliczyć czas niezbędny na dokonanie kontroli kierowcy i stanu
technicznego pojazdu przez instytucję uprawnioną do przeprowadzenia tego typu kontroli. Po
przeprowadzonej kontroli kierowca zobowiązany jest przekazać kierownikowi wycieczki dokument
potwierdzający sprawność techniczną pojazdu oraz zaświadczenie o trzeźwości uzyskane po
kontroli przez Policję w dniu wyjazdu.
4. Zamawiający przewiduje zmianę godzin wyjazdu oraz powrotu z wycieczki po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy.
5. Wycieczkę należy zorganizować w dzień roboczy placówki edukacyjnej tj. poniedziałek – piątek.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne środki transportowe, materiałowe oraz osobowe
(personel w tym Pilota na wycieczkę /grupę/ oraz przewodnika – może to być jedna osoba), w tym
we własnym zakresie opłacić przejazd środkami komunikacji, parkingi, opłaty klimatyczne oraz
wszelkie inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do zwiedzania obiektu Pilota - Przewodnika o
kwalifikacjach pilota określonych w złożonej ofercie. Osoba ta winna posiadać odpowiednie
licencje, gdy jest to wymagane w zwiedzanych obiektach. Pilot - Przewodnik winien uczestniczyć
przy zwiedzaniu we wszystkich obiektach i atrakcjach, w tym do których wejście odbywa się za
okazaniem biletu (dla każdego uczestnika wycieczki, wykonawca jest zobowiązany uzyskać
odpowiednie zezwolenia (zarządzających obiektami) na pracę Pilota - Przewodnika w obiektach).
Pilot - Przewodnik zobowiązany jest do ścisłej współpracy z opiekunami wycieczki.
8. Wycieczki obejmują zwiedzanie miejsc określonych w tabeli (Wykonawca wykupuje wszelkie
bilety wstępu oraz inne opłaty).
9. Wykonawca jest zobowiązany dowieźć uczestników wycieczek do zwiedzanych obiektów lub gdy
nie jest to możliwe, w ich pobliże.
10. Wykonawca zapewni przejazd autokarem klasy turystycznej o ilości miejsc siedzących nie mniejszej
niż przewidywana liczba uczestników wycieczek. Autokary do wykonania usługi w ilości niezbędnej
muszą być dostosowane do przewozu osób. Każdy autokar realizujący usługę musi być sprawny;
wyposażony w pasy bezpieczeństwa, systemy ABS i EPS (lub inne systemy elektronicznej
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stabilizacji pojazdu), klimatyzację, nagłośnienie, mikrofon), autokary winnne mieć oznaczenie
autokaru znakiem „dzieci”, autokary winne posiadać aktualne okresowe badania techniczne oraz
aktualne polisy OC i NNW, rok produkcji autokarów realizujących usługi nie może być
wcześniejszy niż 2004, w autokarach winna znajdować się wyposażona apteczka oraz gaśnica o
aktualnym terminie przydatności do użycia;
Wykonawca zapewnia niezbędną ilość kierowców, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) oraz innych powszechnie obowiązujących
przepisów).
Wykonawca zobowiąże kierującego pojazdem do posiadania przy sobie i okazywania na żądanie
wymaganego prawa jazdy kat. D, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumentu stwierdzającego
zawarte umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, NNW oraz pozostałych dokumentów
wynikających z ustawy o transporcie drogowym.
W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek
transportu, spełniający warunki określone w SIWZ i umowie, w taki sposób, aby nie powodować
opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji
określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu.
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia środków transportu i pasażerów od wszelkich
szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem (OC i NNW), nadto
ubezpieczenie uczestników wycieczki przez cały okres trwania wycieczki;
Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od podpisania umowy opracuje szczegółowy
harmonogram i program wycieczek na 2018 r. Harmonogram oraz program wycieczki podlega
akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania następujących dokumentów:
a) list obecności uczestników,
b) innych dokumentów zleconych przez Zamawiającego, których konieczność wynika z
obowiązujących przepisów i umowy na dofinansowanie.

18. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyżywienie w postaci dwudaniowego obiadu dla
uczestników, posiłek winien być podany wyłącznie w stałej placówce gastronomicznej, tj. w
punktach gastronomicznych lub restauracji, posiłek winien być podany w sali konsumpcyjnej
bezalkoholowej (na czas podania i spożywania posiłku), posiłek winien być podany jednocześnie
dla całej grupy wycieczkowej.
Cel wyjazdu
ZOO w Gdańsku
Czas trwania 1 wycieczki
1 dzień
Liczba wycieczek
Rok 2018: 3 wycieczki, w tym dla Przedszkola
Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej - 1 wycieczka,
Dla Przedszkola w Borzęcinie - 1 wycieczka, dla
Przedszkola w Budowie - 1 wycieczka
Uwaga: 1 wycieczka = jeden autokar
Termin
Rok 2018: do 29.06.2018 r.
Liczba uczestników
1. Przedszkole Publiczne w Dębnicy Kaszubskiej:
1 wycieczka, 40 osób + 4 opiekunów w 1 autokarze
Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat,
2. Przedszkole w Borzęcinie:
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1 wycieczka, 40 osób + 4 opiekunów w 1 autokarze
Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat,
3. Przedszkole w Budowie:
1 wycieczka, 40 osób + 4 opiekunów w 1 autokarze
Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat,
Miejsce wyjazdu/powrotu

1. Przedszkole Publiczne w Dębnicy Kaszubskiej
ul. ks. Antoniego Kani 53, 76-248 Dębnica Kaszubska,
2. Przedszkole w Borzęcinie, Borzęcino 33,
76-248 Dębnica Kaszubska
3. Przedszkole w Budowie, Budowo 52,
76-248 Dębnica Kaszubska

Wyjazd
Powrót
Program

ok 8:00
ok 18:00
Pobyt w co najmniej:
1. Pobyt w Zoo Gdańsk Oliwa.
a) Zwiedzanie ogrodu z wykorzystaniem ciuchci Retro trasa A –zwiedzanie całego ogrodu.
b) Odwiedzenie „małego zoo” połączone z zajęciami
dydaktycznymi, w tym zajęcia, które pozwolą
dzieciom zapoznać się z różnorodnym światem zwierząt,
zdobyć na ich temat wiedzę i przełamać barierę strachu. W
trakcie zajęć dzieci powinny mieć szansę pogłaskać i
przytulić żywe zwierzęta np. :kozy, owce, króliki, a nawet
alpakę oraz nakarmić zwierzęta specjalną karmą, którą
przygotują pracownicy ZOO.

Wyżywienie

2. Zorganizowanie dalszej części wycieczki i czasu wolnego,
np.: spacer po ZOO, do najciekawszych miejsc
Zapewnienie posiłków pełnowartościowych dla każdego
uczestnika wycieczki:
- 1 obiad złożony z dwóch dań (zupa + gorące danie +
napój).
Z uwagi na wiek dzieci obiad powinien być zapewniony w
lokalu gastronomicznym, w którym dzieci wraz z opiekunami
wycieczek będą znajdowały się na jednej sali i zostanie on
podany przez pracowników tego lokalu.
Uwaga: przed zamówieniem obiadu należy ustalić wstępne
menu z Koordynatorami przedszkolnymi, którzy określą
dania najbardziej preferowane przez dzieci.
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