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Załącznik Nr 1 do ZO/06/GCUW/2021
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Postępowanie nr ZO/06/GCUW/2021 nie zostało podzielone na części.
1. Organizacja dwóch wyjazdów rekreacyjnych: 3-dniowy (2 noclegi) wyjazd do ośrodka
rekreacyjnego usytuowanego w terenach wiejskich/ leśnych, tzw. „wyjazd na grzyby” dla ok.
40/45 osobowych grupy emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy
Miasta Gdańska w terminie: 15-17 września 2021 r. (40/45 osób) oraz 21-23 września 2021 r.
(40/45 osób) – we wskazanych w pkt 2 miejscowościach.
2. Wybór miejscowości: Gołuń, Okoniny Nadjeziorne, Stawiska, Swornegacie, Szarlota
k/Kościerzyny, Wdzydze Kiszewskie, Wiele
3. WAŻNE! Z uwagi na podeszły wiek uczestników obu wycieczek zamawiający rekomenduje
miejscowości o płaskim ukształtowaniu powierzchni, bez wyraźnych wzniesień oraz
pagórków.
4. Plan pobytu:
a) wyjazd ok. południa. Dotarcie na miejsce docelowe w porze obiadu, ok. 14:00/15:00
(pierwszy posiłek po przyjeździe; wyjazd kończy również obiadem trzeciego dnia pobytu),
b) pierwszego wieczoru spotkanie integracyjne po obiedzie – należy zapewnić salę
telewizyjną bądź świetlicę ze sprzętem audio-video (rzutnik, duży ekran, nagłośnienie)
c) drugi dzień: wyjście na grzyby po śniadaniu, czas wolny po obiedzie, wieczorem
integracyjny grill
d) trzeci dzień: wyjście na grzyby po śniadaniu, obiad, wyjazd po obiedzie ok. godziny 16:00.
5. W cenie należy zawrzeć następujące świadczenia:
e) przejazd komfortowym autokarem klasy LUX o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż
przewidywana liczba uczestników wycieczki na trasie: Gdańsk – ośrodek rekreacyjny –
Gdańsk,
f) autokar musi posiadać sprawną klimatyzację, barek i WC, ogrzewanie postojowe,
rozkładane i rozsuwane fotele, pasy bezpieczeństwa, oznaczone wyjścia awaryjne, do
których dostęp nie powinien być utrudniony, transport autokarowy (autokarem o wyżej
określonym standardzie) między hotelem, a miejscami zwiedzanymi zgodnie
z programem wycieczki,
g) realizacja harmonogramu pobytu zawartego w ofercie (w harmonogramie należy także
podać godziny wyjazdu i powrotu)
h) ułożenie harmonogramu wycieczki należy do Wykonawcy, który zapewni taki rozkład
godzinowy poszczególnych dni wycieczki, aby przebiegały one sprawnie i komfortowo z
uwzględnieniem posiłków oraz przerwy na odpoczynek, kawę i herbatę,
i) NOCLEG:
• w hotelach ** lub pensjonatach **, zakwaterowanie uczestników na parterze
ewentualnie pierwsze piętro z windą, w 2-osobowych pokojach, z pełnym węzłem
sanitarnym (łazienki zaopatrzone w natrysk z ciepłą wodą dostępną bez ograniczeń,
wyposażone w suszarkę do włosów), ręczniki kąpielowe oraz pojedynczymi łóżkami –
nie piętrowymi – oraz telewizorem; UWAGA! Zamawiający preferuje ośrodki
dysponujące pawilonami mieszkalnymi. Zamawiający nie zezwala na
zakwaterowanie w domkach, w tym w domkach typu kaszubskiego.
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j)

parking obok hotelu z miejscem na autokar (należy podać adres i dokładny opis miejsca
zakwaterowania). W przypadku gdy wystąpi nieparzysta liczba uczestników różnej płci
Wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe bez dodatkowych kosztów,
k) POSIŁKI W HOTELU:
• 2 śniadania (szwedzki stół z potrawami na zimno i gorąco, kawa z ekspresu, herbata,
soki owocowe), Śniadania w godzinach 07:00 – 09:30. Śniadania w drugi i trzeci dzień
pobytu.
• 3 gorące obiady składający się z 2 dań (zupa oraz danie mięsne) + deser (ciasto typu
szarlotka) + napoje (woda + soki + herbata); Obiady w godzinach 13:00 – 15:00.
Obiady w pierwszy, drugi i trzeci dzień pobytu.
• 1 kolacja (szwedzki stół z potrawami na zimno i gorąco, woda, herbata, soki
owocowe). Kolacje w godzinach: 17:00 – 19:00. Kolacja w pierwszy dzień pobytu.
• 1 kolacja w formie grilla: 3 rodzaje mięs do wyboru (wieprzowina, wołowina, drób,
jako szaszłyki, burgery, steki), ziemniaki, sałatki + napoje (woda + soki + herbata).
Kolacja w drugi dzień pobytu.
l) dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię
i składniki odżywcze dla osoby dorosłej,
m) opieka odpowiedniej ilości osób (będących do dyspozycji uczestników wycieczki przez cały
okres trwania wycieczki) pełniących rolę opiekunów podczas całej wycieczki,
n) Wykonawca zapewni ubezpieczenie typu turystycznego dla każdego z uczestników
wycieczki, w tym NNW na sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci minimum 20.000,00
zł, trwały uszczerbek na zdrowiu na sumę ubezpieczenia minimum 40.000,00 zł od chwili
wejścia uczestników do autokaru przed opuszczeniem z Gdańska do momentu przyjazdu
do Gdańska i opuszczenia autokaru. Kopia stosownej polisy zostanie dostarczona
Zamawiającemu, jednak nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia danej wycieczki.
6. Wykonawca zapewni całodobową opiekę doświadczonego pilota.
7. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem i diet kierowcy/ kierowców oraz
pilota wycieczki, jak również koszt ewentualnego transportu zastępczego na terenie trasy
wycieczki i powrotu do Gdańska.
8. W razie awarii autokaru Wykonawca zapewnia usunięcie usterki w czasie 2 godzin od
momentu jej stwierdzenia bądź dostarczenia autokaru zastępczego spełniającego wymogi
określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii autokaru na
trasie Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom wycieczki wyżywienia
i zakwaterowania na własny koszt do czasu usunięcia awarii.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty opłat parkingowych i drogowych.
10. Wykonawca zapewni miejsca postojowe dopasowane do ilości osób, z bezpłatną toaletą.
11. Zamawiający poda dokładną liczbę zgłoszeń na wycieczkę w terminie min. 5 dni przed
rozpoczęciem wycieczki. Liczba zgłoszeń nie będzie mniejsza niż 30. Maksymalna liczba
osób to 45.
12. Po upływie terminu określenia liczby uczestników Wykonawca zobowiązany jest do
przyjmowania dodatkowych zgłoszeń uczestników w miarę posiadania wolnych miejsc na
wycieczce.
13. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zamówioną ilość miejsc, po
zakończeniu wycieczki i potwierdzenia jej zgodności z zamówieniem.
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