
 
 

 

 

 

 
 

 

Znak sprawy: OPS.252.3.2019     Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

      Załącznik do umowy nr ………….z dnia ……….. 2019 r. 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Wyjazd trzydniowy do hotelu lub ośrodka znajdującego się w miejscowości atrakcyjnej 

pod względem turystycznym, oddalonego od Paczkowa nie więcej niż 120 km 

 

Nazwa zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie trzydniowego wyjazdu w ramach 

projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” 

współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa VIII Integracja Społeczna. 

 

Ogólny przedmiot zamówienia: 

Organizacja trzydniowego wyjazdowego warsztatu dla rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze, w tym także nieobjętych pomocą asystenta rodziny – rodzice oraz 

dzieci (max. 30 osób podczas każdego wyjazdu  w tym pracownik socjalny i/lub asystent rodziny 

i/lub psycholog – pracownicy OPS w Paczkowie). 

 

Z uwagi na fakt, iż w zeszłym roku uczestnicy projektu brali już udział w trzydniowych, 

wyjazdowych warsztatach Zamawiający zastrzega, iż wyjazd nie może zostać 

zorganizowany do Lądka-Zdroju gdzie uczestnicy zwiedzali arboretum, skansen 

Gotwaldówka, jakinie Radochowską oraz w drodze powrotnej Kopalnię Złota w Złotym 

Stoku. 

I. Termin realizacji zamówienia: preferowany termin lipiec lub sierpień 2019 r. 

Szczegółowy termin zostanie podany przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

 

II. W ramach zamówienia Wykonawca zapewnia: 

a) ubezpieczenie: Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia łącznie max. 30 osób 

wskazanych przez Zamawiającego od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas 

wyjazdu w wysokości 10 000 zł/uczestnika. 

b) transport: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również wynajem pojazdu 

przeznaczonego do transportu osób wraz z kierowcą/kierowcami. Środek transportu ma być  



 
 

 

 

 

 
 

przystosowany do przewozu osób, a w szczególności dzieci. Liczba miejsc siedzących, co 

najmniej 30 + kierowca/kierowcy. Usługa będzie polegać na przewozie uczestników na 

trasie Paczków – wskazana miejscowość – Paczków. Usługę będzie mógł wykonać 

Wykonawca posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. posiadać 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Pojazd ma posiadać 

aktualne badania techniczne. Wyposażenie: klimatyzacja, woreczki na śmieci.  

Obowiązkiem Wykonawcy będzie:  

 utrzymanie czystości i porządku w autobusie, 

 zapewnienie sprawności technicznej autobusu (w tym ważny przegląd techniczny, 

ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW), 

 przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, apteczka pierwszej pomocy, 

 niezwłoczne zapewnienie rezerwowego autobusu w przypadku awarii używanego 

pojazdu, 

 przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych w pojeździe pasażerów, 

 zapewnienie odpowiedniego standardu przewozów (przewożenie wyłącznie uczestników 

wycieczki, zapewnienie wszystkim miejsc siedzących, ogrzewania, wg. potrzeb, muzyka 

itp.) 

 przestrzeganie regularności i punktualności przewozu, w tym także odpowiednie 

reagowanie na warunki pogodowe, 

 kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i wykazywać się dużą 

kulturą osobistą, 

 zapewnienie kontakt Zamawiającego z kierowcą. 

 

Dodatkowo: 

Zamawiający przed wyjazdem dopuszcza możliwość wezwania odpowiednich służb w celu 

sprawdzenia sprawności technicznej pojazdu oraz zbadania trzeźwości kierowcy. W przypadku 

stwierdzenia uchybień Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia nowego sprawnego 

pojazdu i/lub zapewnienie nowego kierowcy. 

c) zakwaterowanie: Hotel min. 3 gwiazdkowy znajdujący się w miejscowości atrakcyjnej pod 

względem turystycznym oddalony nie więcej niż 120 km od Paczkowa. Uczestnicy wyjazdu 

muszą być zakwaterowani w pokojach od 1 do 6 osobowych z łazienką i TV. 

d) baza rekreacyjna: Wykonawca ma zapewnić możliwość nieodpłatnego korzystania  

z bazy rekreacyjnej ośrodka np. basen pod opieką ratownika, kręgielnia. 

e) sala do zajęć warsztatowych: Wykonawca ma zapewnić sale konferencyjną do 

przeprowadzenia zajęć warsztatowych (mieszczącą max. 30 osób). Sala ma zapewniać 

komfort uczestnikom i ma być wyposażona w ilość miejsc siedzących dostosowaną do ilości 

osób. Sala ma być wyposażona w flipchart lub tablicę z kartkami, markery. Sala ma być 

dostępna: 



 
 

 

 

 

 
 

I DZIEŃ WYJZDU: w godzinach 16:00-19:00 

II DZIEŃ WYJAZDU: w godzinach 16:00-19:00 

III DZIEŃ WYJAZDU: 9:00-11:00 

f) zapewnienie animatora: podczas pobytu we wskazanym hotelu Wykonawca ma zapewnić 

animatora dla dzieci na 3h podczas II DNIA WYJAZDU w godz. 16:00-19:00, który będzie 

sprawował opiekę nad dziećmi podczas zajęć warsztatowych dedykowanych dla rodziców. 

g) wyżywienie: Jadłospis ma być dobrany w taki sposób, aby uwzględniał zasady 

racjonalnego żywienia, dostosowanego do wieku osób będących uczestnikami wyjazdu. 

Uczestnicy muszą otrzymać pełnowartościowe posiłki. Usługa gastronomiczna w formie 

śniadania, obiadu i kolacji dla max. 30 osób. 

h) Zapewnienie obsługi pilota podczas całego wyjazdu. 

 

I DZIEŃ WYJZDU: OBIAD, KOLACJA 

II DZIEŃ WYJAZDU: ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA 

III DZIEŃ WYJAZDU: ŚNIADANIE, OBIAD 

ŚNIADANIA I KOLACJE: mają być przygotowane w postaci „szwedzkiego stołu” 

 ciepłe napoje (herbata: czarna, zielona, owocowa; kawa + mleczko; cukier) i zimne 

napoje (woda mineralna niegazowana i gazowana, soki owocowe) 

 mleko, płatki śniadaniowe (kukurydziane, naturalne niesłodzone), jogurty naturalne + 

owoce, 

 żółte sery + wędliny, dżem, miód, twarożek, masło, 

 ciepłe elementy posiłku: grzane parówki, jajecznica na maśle, jajka gotowane na 

półtwardo, 

 pieczywo: bułki typu graham, kajzerka, chleb minimum dwa rodzaje. 

OBIAD: obiad dwudaniowy (zupa + drugie danie + napój) 

1. Pierwsze danie - zupa (min. 300 ml na osobę) 

2. Drugie danie: (min. 450 g/na osobę) danie mięsne z dodatkiem skrobiowy oraz surówki 

różnego typu (np. mizeria, buraczki, marchewka z groszkiem, surówka z białej kapusty, 

czerwonej, kapusty pekińskiej, kapusty kiszonej itp.),  

3. napoje zimne (soki owocowe niegazowane różne rodzaje lub kompot, woda mineralna)–

 min. 200 ml/os. – dotyczy każdego rodzaju napoju, 

 

i) Wykonawca ma zapewnić dla uczestników wyjazdu program atrakcji 

kulturalno/turystycznych wraz z zapewnieniem biletów wstępu dla max. 30 

uczestników wyjazdu podczas czasu wolnego: m.in. organizacja wycieczki  

z przewodnikiem po okolicy z zapewnieniem biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

lub atrakcji dla max. 30 osób. Atrakcyjność przygotowanego programu atrakcji 

kulturalno/turystycznych będzie punktowana w kryterium oceny ofert. 



 
 

 

 

 

 
 

 

III. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w trakcie realizacji usługi, które 

Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu realizacji zamówienia na każdym 

jego etapie. 

c) Zamawiający określi dokładną liczbę uczestników najpóźniej na 2 dni przed terminem 

rozpoczęcia spotkania. 


