Załącznik nr 2 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I.

Przedmiotem zamówienia jest Zapewnienie bazy noclegowej, oraz wyŜywienia dla 105
dzieci w wieku 10-12 lat w czasie wypoczynku letniego na wyspie Wolin w terminach:
26.06.2010r-02.07.2010r.
03.07.2010r.-09.07.2010r.
07.08.2010r.–13.08.2010r.
II. W ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zapewnia na swój koszt
w szczególności:
1. zakwaterowanie, w tym:
a) 6 noclegów dla kaŜdego z uczestników, jednego kierowcy i jednego ratownika w
pensjonacie lub domu gościnnym usytuowanym w odległości nie większej niŜ 5 km
od morza
b) pokoje maksymalnie 4 osobowe wyposaŜone w jednoosobowe łóŜka szafy i inne
sprzęty umoŜliwiające rozpakowanie bagaŜu przez kaŜdego uczestnika. Wykonawca
zapewnia osobny pokój dla 4 wychowawców obok pokojów uczniów. Wykonawca
zapewnia równieŜ osobny pokój dla kierowcy i ratownika.
c) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jeden sanitariat dla 7 osób
wyposaŜony w umywalkę, ubikację i prysznic,
d) dostęp do świetlicy wyposaŜonej w TV, grę „piłkarzyki” i sprzęt dyskotekowy,
e) budynek albo piętro albo wyznaczona część do wyłącznej dyspozycji grupy.
2. wyŜywienie dla wszystkich uczestników turnusów oraz kierowcy i ratownika w stołówce
na terenie obiektu:
a) trzy posiłki dziennie: (śniadanie, obiad i kolacja),
b) zapewnienie wyŜywienia i zakwaterowania kadry wychowawczej oraz kierowcy w
cenie oferty,
c) napoje i suchy prowiant podczas trwania wycieczek całodniowych, a takŜe na drogę
powrotną do Leszna,
d) na terenie obiektu całodniowy (co najmniej 12 godzin na dobę) dostęp do napojów.
3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróŜy oraz pobytu na
wypoczynku,
4. dostęp do opieki zdrowotnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z poź. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poźn. zm.) – lekarz pierwszego kontaktu i
oddział ratunkowy nie dalej niŜ 15 km od zakwaterowania grupy wraz z moŜliwością
skorzystania z dowozu przez Wykonawcę do lekarza.
5. wykonawca wypoczynku zobowiązuje się nie później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem
świadczenia dostarczyć do zamawiającego zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej, a
takŜe zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz.67 z późn. zm.).
6. program rekreacyjno- turystyczny dla kaŜdego z turnusu:
a) zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień (w drodze do miejsca wypoczynku),
b) zwiedzanie Kamienia Pomorskiego, Trzęsacza, Międzyzdroje (Muzeum Figur
Woskowych, molo) Świnoujścia (latarnia morska, Fort Wschodni). Bilety wstępu
opłaca wykonawca zadania,
c) jednodniowe wycieczki po wyspie Wolin oraz Kołobrzegu,
d) inne imprezy zaakceptowane przez kierownika grupy.

