
      



                 



 
 

 

 

 



            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                    Załącznik Nr 1 

Zorganizowanie 4 - dniowej wycieczki na Roztocze. 

Uczestnicy wycieczki, to głównie uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością ruchową z   Powiatowego 

Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 69 

oraz opiekunowie. 

1. Termin realizacji zamówienia: 30 maja – 2 czerwca 2016 r. ( 4 dni). Wyjazd dnia 

pierwszego o godz. 7.00, powrót dnia czwartego o godz. 20.00.  

2. Transport autokarem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. 

3. Zamawiający określa liczbę uczestników wycieczki na 20 osób ( uczniowie i ich niezbędni 

opiekunowie, oraz 6 opiekunów ( 5 nauczycieli i pielęgniarka). 

4. Wykonawca zapewni dowóz uczestników do miejsca noclegu, tj. Krasnobród. Nocleg 

dostosowany do pobytu dzieci, pokoje z łazienkami. 

5. Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą być zakwaterowani w jednym hotelu / pensjonacie,    

z pełnym wyżywieniem, dostosowanym do potrzeb uczniów, diety oraz prowiant na drogę. 

6. Wykonawca zapewni pełne wyżywienie oraz suchy prowiant na wyjazdy. 

7. Zamawiający nie dopuszcza zmian form wyżywienia na gorszą od wymaganej. 

8. Wykonawca zapewni w ramach realizacji zadania na cały okres wycieczki: 

a) pilota wycieczki z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną 

b) przewodnika turystycznego z doświadczeniem w pracy z osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

9. Zamawiający dopuszcza, aby pilot pełnił jednocześnie obowiązki przewodnika. 

10. Koszty wejść do zwiedzanych obiektów , bilety wstępu, oczekiwania programowe: 

zwiedzanie miasta Sandomierz, Susiec – przejście Rebizanty – dolina rezerwat, Basznia 

Dolna, zabawy z okazji Dnia Dziecka, zwiedzanie miasta Zamość. 

11. Wykonawca w ramach realizacji wycieczki ponosi wszelkie opłaty parkingowe, drogowe                                                   

i inne.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wycieczki oraz każdego z jej uczestników  

- przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i życie 

Ubezpieczonego.  

- ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły 

się podczas trwania umowy ubezpieczenia.  

- odpowiedzialność Cywilna (OC) - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność 

cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w dniu podpisania umowy opłaconą polisę lub 

inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Odpowiedzialność Cywilna (OC). 

14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

W sprawach merytorycznych dotyczących programu  wycieczki: zwiedzanie, 

zakwaterowanie, dodatkowe atrakcje, itd. należy kontaktować się z Kierownikiem 

wycieczki, którym jest Pani Edyta Woźniak – Ryży – numer tel. do sekretariatu szkoły: 

22 774-27-63 

 



                                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                   Załącznik Nr 2 

                   Zorganizowanie wycieczki do Zakopanego 

 

Uczestnicy wycieczki, to głównie uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością ruchową z   Powiatowego 

Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 69 

oraz opiekunowie. 

1.Termin realizacji zamówienia: 18 – 20 maja 2016 r.  

2.Transport autokarem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. 

3.Zamawiający określa liczbę uczestników wycieczki: 20 uczniów i ich opiekunów oraz                   

5 nauczycieli. 

4.Wykonawca zapewni dowóz uczestników do miejsca noclegu. Nocleg dostosowany do 

pobytu dzieci niepełnosprawnych, pokoje z łazienkami. 

5. Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą być zakwaterowani w jednym hotelu / pensjonacie,    

z pełnym wyżywieniem, dostosowanym do potrzeb uczniów, diety oraz prowiant na drogę. 

6. Wykonawca zapewni pełnie wyżywienie dzienne i suchy prowiant. 

7.Zamawiający nie dopuszcza zmian form wyżywienia na gorszą od wymaganej. 

8.Wykonawca zapewni w ramach realizacji zadania na cały okres wycieczki: 

c) pilota wycieczki z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną 

d) przewodnika turystycznego z doświadczeniem w pracy z osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną. Zamawiający dopuszcza, aby pilot pełnił jednocześnie 
obowiązki przewodnika. 

9.Przybliżony program: koszty wejść do zwiedzanych obiektów , bilety wstępu: kolejka na 

Kasprowy Wierch, dojazd busem   do Morskiego Oka oraz pozwolenie na wjazd na teren 

TPN, Zwiedzanie Muzeum Górali i Zbójników w Rabce. 

10.Koszty wejść do zwiedzanych obiektów ponosi Wykonawca. 

11.Wykonawca w ramach realizacji wycieczki ponosi wszelkie opłaty parkingowe, drogowe                                                   

i inne.  

12.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wycieczki oraz każdego z jej uczestników  

- przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i życie 

Ubezpieczonego.  

- ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły 

się podczas trwania umowy ubezpieczenia.  

- odpowiedzialność Cywilna (OC) - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność 

cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy. 

13.Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w dniu podpisania umowy opłaconą polisę lub 

inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Odpowiedzialność Cywilna (OC). 

14.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia przez cały 

 okres obowiązywania umowy. 

W sprawach merytorycznych dotyczących programu  wycieczki: zwiedzanie, 

zakwaterowanie, dodatkowe atrakcje, itd. należy kontaktować się z Kierownikiem 

wycieczki, którym jest Pani Urszula Witaszczyk – numer tel. do sekretariatu szkoły: 

22 774-27-63                                                                         



                     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA              Załącznik Nr 3                     

Zorganizowanie 3 – dniowej  wycieczki na Podlasie , połączonej z plenerem 

fotograficznym  „Śladami Ojca Wasyla i Blondynki” 

   
Uczestnicy wycieczki, to głównie uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością ruchową z   Powiatowego 

Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 69 

oraz opiekunowie. 

1.Termin realizacji zamówienia: 8 - 10 czerwca 2016 r. ( 3 dni).               

2.Transport autokarem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. 

3.Zamawiający określa liczbę uczestników wycieczki na 20 uczniów i 7 opiekunów. 

4.Wykonawca zapewni dowóz uczestników do miejsca noclegu. Nocleg dostosowany                        

do pobytu dzieci, pokoje z łazienkami. 

5.Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą być zakwaterowani w jednym hotelu / pensjonacie,    

z pełnym wyżywieniem, dostosowanym do potrzeb uczniów, diety oraz prowiant na drogę. 

6.Zamawiający nie dopuszcza zmian form wyżywienia na gorszą od wymaganej. 

7.Wykonawca zapewni w ramach realizacji zadania na cały okres wycieczki: 

e) pilota wycieczki z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością 

intelektualną 

f) przewodnika turystycznego z doświadczeniem w pracy z osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

8.Zamawiający dopuszcza, aby pilot pełnił jednocześnie obowiązki przewodnika. 

9.Wykonawca w ramach realizacji wycieczki ponosi wszelkie opłaty parkingowe, drogowe                                                   

i inne związane ze zwiedzaniem. 

10.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wycieczki oraz każdego z jej uczestników  

- przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest zdrowie i życie 

Ubezpieczonego.  

- ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły 

się podczas trwania umowy ubezpieczenia.  

- odpowiedzialność Cywilna (OC) - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność 

cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy. 

10.Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w dniu podpisania umowy opłaconą polisę lub 

inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Odpowiedzialność Cywilna (OC). 

11.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

W sprawach merytorycznych dotyczących programu  wycieczki: zwiedzanie, 

zakwaterowanie, dodatkowe atrakcje, itd. należy kontaktować się z Kierownikiem 

wycieczki, którym jest Pani Iwona Osypowicz – numer tel. do sekretariatu szkoły: 

22 774-27-63.                                                                         
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4  

 

……………….. 

pieczątka oferenta                                                                            .............................. 

          data 

      

                                                          OFERTA 

Zorganizowanie 4 - dniowej wycieczki na Roztocze. 

Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży                                                            

pn.: „Powiat Otwartych Szans II”. 
 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, na zorganizowanie 

4 – dniowej wycieczki na Roztocze. 

- składamy ofertę  następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto............................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       .......................................................................zł. 

Cena brutto .......................................................................................................................zł. 

Słownie: ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2. Termin realizacji: zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji 

przedmiotu zamówienia, w terminie 8-10-czerwca 2016 r. 

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 

warunki i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszej oferty zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczam, że posiadamy doświadczenie w organizowaniu wycieczek dla uczniów                                                                               

z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz 

niepełnosprawnością ruchową,  i zorganizowaliśmy w  latach 2014 – 2015, 

………………………… ( podać ilość faktycznie zorganizowanych wycieczek ). 

6. Oświadczam, że posiadamy uprawnienia, do organizowania wycieczek turystycznych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dysponujemy sprzętem i osobami do 

wykonania zamówienia.  

 

 

 

 

                                                                              

 ............................................................ 
                                                                                  podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 4  

 

……………….. 

pieczątka oferenta                                                                            .............................. 

          data 

      

                                                          OFERTA 

Zorganizowanie wycieczki do Zakopanego. 
Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży                                                            

pn.: „Powiat Otwartych Szans II”. 
 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, na zorganizowanie 

wycieczki do Zakopanego. 

- składamy ofertę  następującej treści: 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto............................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       .......................................................................zł. 

Cena brutto .......................................................................................................................zł. 

Słownie: ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2. Termin realizacji: zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji   

przedmiotu zamówienia, w terminie: druga połowa maja 2016 r. 

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 

warunki i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszej oferty zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczam, że posiadamy doświadczenie w organizowaniu wycieczek dla uczniów                                                                               

z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz 

niepełnosprawnością ruchową,  i zorganizowaliśmy w  latach 2014 – 2015, 

………………………… ( podać ilość faktycznie zorganizowanych wycieczek ). 

6. Oświadczam, że posiadamy uprawnienia, do organizowania wycieczek turystycznych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dysponujemy sprzętem i osobami do 

wykonania zamówienia.  

 

 

 

 

                                                                              

 ............................................................ 
                                                                                  podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 4  

 

……………….. 

pieczątka oferenta                                                                            .............................. 

          data 

      

                                                          OFERTA 

Zorganizowanie 3 – dniowej  wycieczki na Podlasie , połączonej z plenerem 

fotograficznym  „Śladami Ojca Wasyla i Blondynki” 
Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży                                                      

pn.: „Powiat Otwartych Szans II”. 
 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, na zorganizowanie 

3 – dniowej wycieczki na Podlasie, połączonej z plenerem fotograficznym „Śladami Ojca 

Wasyla i Blondynki” 

- składamy ofertę  następującej treści: 

 

7. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto............................................................zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       .......................................................................zł. 

Cena brutto .......................................................................................................................zł. 

Słownie: ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

8. Termin realizacji: zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji 

przedmiotu zamówienia, w terminie:  7 – 10 czerwca 2016 r. 

9. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 

warunki i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

10. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszej oferty zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

11. Oświadczam, że posiadamy doświadczenie w organizowaniu wycieczek dla uczniów                                                                               

z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz 

niepełnosprawnością ruchową,  i zorganizowaliśmy w  latach 2014 – 2015, 

………………………… ( podać ilość faktycznie zorganizowanych wycieczek ). 

12. Oświadczam, że posiadamy uprawnienia, do organizowania wycieczek turystycznych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dysponujemy sprzętem i osobami do 

wykonania zamówienia.  

 

                                                                              

 ............................................................ 
                                                                                  podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 


