ZP.271.43.2014

Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Organizacja wyjazdów edukacyjnych ramach projektu: Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła
na „6”

WYJAZDY DO WARSZAWY:
Część 1 - Wyjazd edukacyjny do Teatru ROMA w Warszawie
Planowana data wyjazdu - 29 marca 2014 r.
Czas wycieczki – od godz. 700 pierwszego dnia wyjazdu do godz. 200 drugiego dnia wyjazdu
Liczebność grupy (liczba uczniów) – 18 (w tym 0 osób niepełnosprawnych) + 3 opiekunów.
Opiekunowie grupy – 2 os. (Teatr) + 1 os. (Warsztaty dziennikarskie)
Wszystkich rezerwacji i opłat związanych z organizują wycieczki dokonuje Wykonawca.
Przedmiotem zamówienia
jest
organizacja
1-dniowego
wyjazdu
do
Warszawy
w ramach projektu pn.: „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła na „6” dofinansowanego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
1. W zakresie zamówienia jest: transport, wyżywienie, przewodnik, opłaty parkingowe,
ubezpieczenie uczestników wyjazdu, program towarzyszący (w tym bilety wstępu)
i inne niezbędne opłaty do prawidłowej realizacji zadania.
2. Wymagany termin realizacji: 29.03.2014 – 30.03.2014 r.
3. Liczba osób: 21 osób (18 uczniów + 3 opiekunów).
4. Wszystkich rezerwacji i opłat związanych z organizują wycieczki dokonuje Wykonawca.
5. W ramach realizacji całości zamówienia Wykonawca zapewni transport dla 21 osób
na wskazanej trasie, autokarem sprawnym technicznie. Autokar do wyłącznej dyspozycji
uczestników wyjazdu, wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników
wycieczki. Osoby prowadzące autokar muszą posiadać wszystkie niezbędne i aktualne
uprawnienia.
6. Wyżywienie: obiad 3-daniowy w lokalu gastronomicznym w Warszawie – dla każdego
uczestnika wyjazdu. Dodatkowo: (rano i wieczorem) zestaw dla każdego uczestnika
wyjazdu: napoje, słodkie bułeczki, itp.
7. Miejscem wyjazdu i powrotu jest: Gimnazjum nr 6 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50, 16400 Suwałki.
8. Zleceniodawca wymaga następującego minimalnego programu podczas wyjazdu:
Dzień
Godzina
Program
7.00
Wyjazd do Warszawy
29.03.2014r.
14.30-15.30
Obiad
12.00 lub
Wizyta w Teatrze Roma, Spektakl :Adonis ma gościa lub
19.00 lub
Teatr Buffo. Spektakl: Wieczór włoski w Buffo
15.30 lub
lub Teatr Komedia. Spektakl: Klejnoty
19.00
16.30-18.30
Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego z
przewodnikiem, (2 godz.)
Około 22.00 Wyjazd do Suwałk
Około 2.00
Powrót do Suwałk
30.03.2014 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Część 2 - Wyjazd edukacyjny do Teatru ROMA w Warszawie
Planowana data wyjazdu – 05 kwietnia 2014 r.
Czas wycieczki – od godz. 600 pierwszego dnia wyjazdu do godz. 100 drugiego dnia wyjazdu.
Liczebność grupy (liczba uczniów) – 18 (w tym 0 osób niepełnosprawnych) + 3 opiekunów.
Opiekunowie grupy – 2 os. (Teatr) + 1 os. (Warsztaty dziennikarskie).
Wszystkich rezerwacji i opłat związanych z organizują wycieczki dokonuje Wykonawca.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja 1-dniowego wyjazdu do Warszawy, do Teatru Roma w
ramach projektu pn.: „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła na „6” dofinansowanego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. W zakresie zamówienia jest: transport, wyżywienie, przewodnik, opłaty parkingowe,
ubezpieczenie uczestników wyjazdu, program towarzyszący (w tym bilety wstępu)
i inne niezbędne opłaty do prawidłowej realizacji zadania.
2. Wymagany termin realizacji: 05.04.2014 – 06.04.2014 r.
3. Liczba osób: 21 osób (18 uczniów + 3 opiekunów).
4. Wszystkich rezerwacji i opłat związanych z organizują wycieczki dokonuje Wykonawca.
5. W ramach realizacji całości zamówienia Wykonawca zapewni transport dla 21 osób
na wskazanej trasie, autokarem sprawnym technicznie. Autokar do wyłącznej dyspozycji
uczestników wyjazdu, wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników
wycieczki. Osoby prowadzące autokar muszą posiadać wszystkie niezbędne i aktualne
uprawnienia.
6. Wyżywienie: obiad 3-daniowy w lokalu gastronomicznym w Warszawie – dla każdego
uczestnika wyjazdu. Dodatkowo: (rano i wieczorem) zestaw dla każdego uczestnika
wyjazdu: napoje, słodkie bułeczki, itp.
7. Miejscem wyjazdu i powrotu jest: Gimnazjum nr 6 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50, 16400 Suwałki.
8. Zleceniodawca wymaga następującego minimalnego programu podczas wyjazdu:
Dzień
05.04.2014

Godzina
6.00
11.50-12.50
13.30-14.30
18.00

06.04.2014 r.

19.00
15.30 lub 19.00
Około 22.00
Około 1.00

Program
Wyjazd do Warszawy
Wizyta w Planetarium – Niebo Kopernika 3D
(1 godz.)
Obiad
Wizyta w Teatrze Roma, Spektakl: ”Zdobyć, Utrzymać,
Porzucić”
lub Teatr Buffo. Spektakl: Natasza- Move on
lub Teatr Komedia. Spektakl: Klatka wariatek
Wyjazd do Suwałk
Powrót do Suwałk

Część 3 - WYJAZD DO CENTRUM NAUKI KOPERNIKA W WARSZAWIE
Przedmiotem zamówienia jest organizacja 1-dniowego wyjazdu do Warszawy, do Centrum Nauki
Kopernika w ramach projektu pn.: „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła na „6”
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1. W zakresie zamówienia jest: transport, wyżywienie, przewodnik, opłaty parkingowe,
ubezpieczenie uczestników wyjazdu, program towarzyszący (w tym bilety wstępu)
i inne niezbędne opłaty do prawidłowej realizacji zadania.
Bilety wstępu do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z przewodnikiem
Łącznie: 25 uczniów + 4 opiekunów, tj.: (8 uczniów + 1 opiekun), (IN), 17 uczniów
+ 3 opiekunów (B), (CH), (M), w tym:
-„Do serca przytul bit. Pracownia robo tyczna 2 godz.; (8 uczniów + 1 opiekun)- (IN)
+ (4 U + 1 opiekun), (M);
-„Szybkie i wściekłe... reakcje” Laboratorium chemiczne, (7 uczniów + 1 opiekun) – (CH),
- „Mikrokosmos, czyli życie w kropli wody”. Laboratorium biologiczne – 2 godz.
(6 uczniów + 1 opiekun) – B.
Bilety wstępu na dodatkowe atrakcje:
PLANETARIUM- Czas komety. Pokaz na żywo – 1 godz. Łącznie: 25 uczniów + 4
opiekunów, w tym: (8 uczniów + 1 opiekun) – IN; 17 uczniów + 3 opiekunów (B), (CH),
(M).
Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego – 3 godz. (8 uczniów + 1 opiekun) IN,
17 uczniów + 3 opiekunów (B), (CH), (M).
2. Wymagany termin realizacji: 08.04.2014 – 09.04.2014 r.
3. Liczba osób: 29 osób (25 uczniów + 4 opiekunów).
4. Wszystkich rezerwacji i opłat związanych z organizują wycieczki dokonuje Wykonawca.
5. W ramach realizacji całości zamówienia Wykonawca zapewni transport dla 29 osób
na wskazanej trasie, autokarem sprawnym technicznie. Autokar do wyłącznej dyspozycji
uczestników wyjazdu, wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników
wycieczki. Osoby prowadzące autokar muszą posiadać wszystkie niezbędne i aktualne
uprawnienia.
6. Wyżywienie: obiad 3-daniowy w lokalu gastronomicznym w Warszawie – dla każdego
uczestnika wyjazdu. Dodatkowo: (rano i wieczorem) zestaw dla każdego uczestnika
wyjazdu: napoje, słodkie bułeczki, itp.
7. Miejscem wyjazdu i powrotu jest: Gimnazjum nr 6 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50, 16400 Suwałki.
Dzień
Godzina
Program
6.00
Wyjazd do Warszawy
08.04.2014
11.00
Wizyta w Planetarium – Niebo Kopernika 3D
(1 godz.)
12.00
Wizyta w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z
przewodnikiem: (2 godz.)
- Do serca przytul bit. Pracownia robo tyczna
(12 U+2 opiekunów),
- Szybkie i wściekłe... reakcje” Laboratorium chemiczne,
(7 U + 1 opiekun),
- „Mikrokosmos, czyli życie w kropli wody”. Laboratorium
biologiczne – 2 godz. ,(6 U+ 1 opiekun)
14.30
16.00

Obiad
Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego –
(3 godz.), (25 U+ 4 opiekunów)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

09.04.2014 r.

Około 20.00
Około 1.00

Wyjazd do Suwałk
Powrót do Suwałk

WYJAZDY DO KINA W SUWAŁKACH:
Część 4 - Wyjazd edukacyjny do kina Lumiere w Suwałkach w marcu 2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu do kina Lumiere w Centrum HandlowoRozrywkowym PLAZA Suwałki, w ramach projektu pn.: „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła
na „6” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. W zakresie zamówienia jest: transport, wyżywienie, opłaty parkingowe, ubezpieczenie
uczestników wyjazdu i inne niezbędne opłaty do prawidłowej realizacji zadania,
w tym bilety do kina.
2. Wymagany termin realizacji: do 1 do 31 marca 2014 r.
3. Liczba osób: 20 osób (18 uczniów + 2 opiekunów), (WD).
4. Wszystkich rezerwacji i opłat związanych z organizują wycieczki dokonuje Wykonawca.
5. W ramach realizacji całości zamówienia Wykonawca zapewni transport dla 20 osób
na wskazanej trasie, busem/ autobusem sprawnym technicznie. Bus/autobus do wyłącznej
dyspozycji uczestników wyjazdu, wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich
uczestników wycieczki. Osoby prowadzące bus/autobus muszą posiadać wszystkie
niezbędne i aktualne uprawnienia.
6. Wyżywienie: zestaw dla każdego uczestnika wyjazdu: napoje, słodkie bułeczki, itp.
7. Miejscem wyjazdu i powrotu jest: Gimnazjum nr 6 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50, 16400 Suwałki.
8. Wszystkich rezerwacji i opłat związanych z organizują wycieczki dokonuje Wykonawca.
9. Zleceniodawca wymaga następującego minimalnego programu podczas wyjazdu:
Dzień
Marzec 2014

Godzina
16.30
17.00

Około 20.00

Program
Wyjazd z Gimnazjum nr 6 w Suwałkach
Wizyta w kinie Lumiere w Centrum HandlowoRozrywkowym PLAZA SUWAŁKI, film: „Początek
imperium”
Powrót do Gimnazjum nr 6 w Suwałkach

Część 5 - Wyjazd edukacyjny do kina Lumiere w Suwałkach w maju 2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu do kina Lumiere w Centrum HandlowoRozrywkowym PLAZA Suwałki, w ramach projektu pn.: „Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła
na „6” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

1. W zakresie zamówienia jest: transport, wyżywienie, opłaty parkingowe, ubezpieczenie
uczestników wyjazdu i inne niezbędne opłaty do prawidłowej realizacji zadania,
w tym bilety do kina.
2. Wymagany termin realizacji: od 1 do 31 maja 2014 r.
3. Liczba osób: 7 osób (6 uczniów + 1 opiekun), (WD).
4. Wszystkich rezerwacji i opłat związanych z organizują wycieczki dokonuje Wykonawca.
5. W ramach realizacji całości zamówienia Wykonawca zapewni transport dla 7 osób
na wskazanej trasie, busem/ autobusem sprawnym technicznie. Bus/autobus do wyłącznej
dyspozycji uczestników wyjazdu, wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników
wycieczki. Osoby prowadzące bus/autobus muszą posiadać wszystkie niezbędne i aktualne
uprawnienia.
6. Wyżywienie: zestaw dla każdego uczestnika wyjazdu: napoje, słodkie bułeczki, itp.
7. Miejscem wyjazdu i powrotu jest: Gimnazjum nr 6 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50,
16-400 Suwałki.
8. Wszystkich rezerwacji i opłat związanych z organizują wycieczki dokonuje Wykonawca.
9. Zleceniodawca wymaga następującego minimalnego programu podczas wyjazdu:
Dzień
1-31 maja 2014

Godzina
16.30
17.00

Około 20.00

Program
Wyjazd z Gimnazjum nr 6 w Suwałkach
Wizyta w kinie Lumiere w Centrum HandlowoRozrywkowym PLAZA SUWAŁKI, film o tematyce
fantastycznej.
Powrót do Gimnazjum nr 6 w Suwałkach

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

