Załącznik nr 2 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla postępowania przetargowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyŜywienia dla 40 dzieci w
wieku gimnazjalnym w czasie wypoczynku letniego w Zakopanem”.
I. W ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zapewnia na swój koszt w
szczególności:
1. zakwaterowanie, w tym:
a) 6 noclegów dla kaŜdego z uczestników w pensjonacie lub domu gościnnym, połoŜonym w
granicach administracyjnych Miasta Zakopanego,
b) pokoje maksymalnie 5 osobowe z łazienką, wyposaŜone w jednoosobowe łóŜka szafy
i inne sprzęty umoŜliwiające rozpakowanie bagaŜu przez kaŜdego uczestnika. Wykonawca
zapewnia osobny pokój dla 5 wychowawców obok pokojów uczniów,
c) dostęp do świetlicy,
d) budynek albo piętro albo wyznaczona część do wyłącznej dyspozycji grupy.
2. wyŜywienie dla wszystkich uczestników turnusu w stołówce na terenie obiektu:
a) dwa posiłki dziennie: (śniadanie, obiadokolacja),
b) zapewnienie wyŜywienia i zakwaterowania kadry 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. transport autokarowy
a) autokar dostosowany do przewozu osób na dalekich trasach, wyposaŜony
w klimatyzację, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262, z poźn. zm.) dostępny przez cały
czas pobytu, opłaty drogowe i parkingowe i wynagrodzenie kierowcy w cenie oferty
Wykonawcy. Odbiór dzieci z Leszna w dniu ……. Przywóz dzieci do Leszna w dniu
…………
4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróŜy oraz pobytu na
wypoczynku,
5. dostęp do opieki zdrowotnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
oświadczeniach 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.
6. 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.).
7. program rekreacyjno- turystyczny podczas turnusu:
a) zapewnie przez cały czas trwania turnusu przewodnika tatrzańskiego,
b) zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem (w drodze do miejsca wypoczynku),
c) wycieczka do Doliny Kościeliskiej, Doliny StrąŜyskiej lub wycieczka szlakiem turystycznym
na Świny do Doliny Pięciu Stawów i Morskiego Oka z przewodnikiem tatrzańskim,
d) inne imprezy zaakceptowane przez kierownika grupy.

Na potwierdzenie wymagań stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca winien
przedłoŜyć szczegółowy opis placówki wypoczynkowej. Wskazane jest aby opis
uzupełniony był zdjęciami, folderami, prospektami obrazującymi zawarte w opisie
szczegółowe dane placówki.

