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Zapytanie ofertowe  

na organizację Zielonej Szkoły w 2019 r.  dla uczniów klasy 3 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 
 

 

1. Informacja o zamawiającym: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji 
2.1 Uczestnicy:  

a) Ilość uczestników:  24 dzieci + 2 opiekunów – bezpłatny pobyt wychowawców; 

b) Ilość dzieci może ulec zmianie (w takim przypadku zamawiający płaci za rzeczywistą ilość 

uczestników) 

2.2 Miejsce realizacji: 

Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania Zielonej Szkoły w ośrodku „Moderna”  

w  Jastrzębiej Górze. 

2.3 Termin realizacji: 

między 27 maja a 14 czerwca 2019 r. - 14 dni (13 noclegów)  

2.4 Zamawiający przewiduje zakres zamówienia zgodnie z przepisami określonymi w: 

a) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a 

także zasad organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). 

b) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określania warunków  

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, pływających i uprawiających 

sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358). 

c) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U z 2004 Nr 223, poz. 2268, 

z późn. zm.) 

2.5 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wymagania dotyczące zakwaterowania: 

a) Do dyspozycji uczestników powinny być pokoje: 2, 3, 4- osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic). 

Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe rozkładane tzw. dostawki. 

b) W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury), Zamawiający zastrzega 

możliwość ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, w których zakwaterowani będą 

uczestnicy bez naliczania dodatkowych kosztów. 

c) Oddzielne pokoje dla wychowawców (wychowawcy nie nocują z dziećmi). 

d) Na terenie ośrodka dostęp do placu zabaw, sali dyskotekowej – TV. 

e) Pomoc przy bagażach (w dniu przyjazdu i wyjazdu). 

2.6 Wymagania dotyczące wyżywienia: 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 

a) Trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad i kolacja - dostosowane do potrzeb dzieci 

+ podwieczorek podany do obiadu lub na wynos do rozdania przez wychowawcę.  

 Wszystkie przygotowane zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi 

w obowiązujących przepisach prawa. 

b) Posiłki mają być smaczne, urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod 

względem ilości, jakości, jak i wartości odżywczych.  

c) Wykonawca zapewni uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów 

(np. woda, herbata, woda z sokiem). 

d) Napoje i suchy prowiant w trakcie całodniowych wycieczek oraz w drodze powrotnej  

do domu.  
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2.8 Transport: 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 

a) Autokar o podwyższonym standardzie klasy Lux (klimatyzacja, WC, video) w obie strony, 

obsługiwany przez dwóch wykwalifikowanych kierowców. 

b) Przejazd uczestników tylko w ciągu dnia. 

c) Zapewnienie wszystkim dzieciom i wychowawcom miejsca siedzącego w autokarze. 

d) W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji prowadzącej 

do niepodstawienia właściwego środka transportowego (okoliczności uniemożliwiające 

wykonanie przewozu osób), Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez 

dodatkowej opłaty przewóz osób do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych 

środków transportowych (przewóz zastępczy).  

e) Wykonawca może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom, jednakże ponosi 

odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne.  

f) W przypadku niezapewnienia przewozu osób, Zamawiającemu przysługuje prawo wynajęcia 

transportu na koszt Wykonawcy (przewóz zastępczy). 

g) Wykonawca odpowiada za stan techniczny autokarów oraz dopełnienie wszystkich wymogów 

ustalonych przy przewozach dzieci. 

2.9 Opieka medyczna.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki pielęgniarki z dyspozycyjnością 

24h/dobę na terenie obiektu przez cały okres turnusu. 

b) Wykonawca zapewnieni w koniecznych przypadkach opiekę lekarską w ramach ubezpieczania 

zdrowotnego, polegającą na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu 

uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezpłatnym 

transportem. 

c) Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne leki /wraz z antybiotykami, które w razie 

potrzeby przepisze lekarz/ i środki opatrunkowe. 

2.10 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki rezydenta biura podróży przez cały okres 

pobytu dzieci. 

2.11 Do dyspozycji grupy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 

a) Świetlicę do zajęć, salę z możliwością prowadzenia zajęć edukacyjnych  

b) Bezpłatny dostęp do placu zabaw i boiska oraz sprzętu sportowego, np.: piłki, skakanki. 

c) Upominki dla każdego uczestnika (dyplomy, czapeczki). 

2.12 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dodatkowe imprezy: 

a) Dyskoteki (miejsce, sprzęt np. magnetofon) w terminach do uzgodnienia z wychowawcą. 

b) Neptunalia połączone z połowami bursztynów (bursztyny i akty chrztu zagwarantowane 

przez firmę). 

c) Show po kaszubsku – występy zespołu ludowego, poznanie gwary kaszubskiej, konkursy i    

zabawy z publicznością. 

d) Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

e) Nauka tańca zumby. 

f) Wieczorek filmowy przy popcornie. 

g) Dodatkowe zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe typu konkursy sportowe  

i zręcznościowe na terenie ośrodka, w świetlicy i na plaży; zabawy dla dzieci (z nagrodami  

i upominkami oraz zabezpieczeniem artykułów papierniczych niezbędnych do gier, zabaw  

i konkursów). 

2.13  W ramach programu Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania: 

a) 3 wycieczek autokarowych, w tym: 

a. Wycieczka autokarowa z przewodnikiem: Gdańsk – Gdynia 

- zwiedzanie  z wejściówkami na wystawę „Statki – Ludzie – Porty” w Gdańsku 

oraz zwiedzanie „Daru Pomorza” w Gdyni. 

b. Wycieczka autokarowa z przewodnikiem – Hel i Władysławowo z wejściówkami 

do Pracowni Bursztynu i na rejs statkiem.  

c. Wycieczka autokarowa do Sea Parku z biletami wstępu. 
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b) Wycieczki pieszej na Latarnię Morską w Rozewiu z biletami wstępu na latarnię. 

 

Bilety wstępu i przewodnicy do zwiedzanych  miejsc i obiektów mają być w cenie skierowania. 

 

3. Warunki udziału w ubieganiu się o zamówienie: 

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi aktualne dokumenty: 

1) polisę ubezpieczeniową w oryginale oraz złoży kopię potwierdzoną za zgodność, lub inny 

dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 

2) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i pośredników 

turystycznych. 

 

4. Wzór umowy: 

4.1 Wzór umowy określony został w Załączniku 2 do niniejszego Zapytania. 

4.2 Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący  

       Załącznik 2 do niniejszej specyfikacji, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.  

4.3 Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę.  

      Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności 

      oferty. 

 

5. Opis przygotowania oferty: 

5.1 Wykonawca poda cenę ofertową w Formularzu ofertowym (Załącznik 1 do Zapytania 

ofertowego). Oferta musi zawierać ostateczną cenę brutto za 1 uczestnika i cenę sumaryczną za 

przewidywaną ilość uczestników. Wyliczona cena brutto będzie służyć do porównania 

złożonych ofert. Ostateczna wysokość zapłaty będzie wynikała z rzeczywistej ilości 

uczestników 

5.2     Miejsce i termin składania ofert: 

 Ofertę według załączonego Formularza (Załącznik 1) należy złożyć w terminie do 18.01.2019 r.  

 w wersji elektronicznej na adres e-mail sp5@um.rybnik.pl ,drogą pocztową lub osobiście  

 w sekretariacie szkoły na adres zamawiającego (obowiązuje data wpływu): 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. dr. Mariana Różańskiego 14a 

Z dopiskiem: oferta na zorganizowanie zielonej szkoły 
5.3      W przypadku gdy treść oferty zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego  

 w zapytaniu, Zamawiający może - w uzasadnionych przypadkach - zwrócić się  

 do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

5.4    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie do czasu 

zawarcia umowy. Z tytułu zamknięcia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

 

 

Rybnik, 10.01.2019 r. 
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