
   
 

Projekt „TIK? TAK!” 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postępowanie o udzielenie zamówienia w 

trybie zasady konkurencyjności pn.: Organizacja obozu naukowego dla dzieci i młodzieży ze 

Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczących w projekcie 

„TIK? TAK!” współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

Poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK 

(projekty konkursowe). 

 

I. Wymagana lokalizacja – miejscowość Warszawa (woj. mazowieckie - Polska). 

II. Planowana maksymalna liczba uczestników (dzieci): 66 osób.  

III. Przewidywany przedział wiekowy uczestników: 10 – 15 lat. 

 

1. Wymagania organizacyjne: 

1) Termin realizacji i sposób transportu: 

a) w okresie 13.05.2019 r. a 17.05.2019 r. 

b) wyjazd na wycieczkę w jednym turnusie nie krótszym niż 5 dni, 4 noclegi; 

c) wyjazd spod Szkoły Podstawowej w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec o 

godz. 6:00. Powrót w godzinach 20:00/21:00 pod Szkołę Podstawową w Opatowcu, ul. 

Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec 

d) transport autokarem sprawnym technicznie o podwyższonym standardzie (uchylne siedzenia, 

klimatyzacja, barek, DVD, Wi-Fi, WC) i wszelkie opłaty z tym związane, w szczególności: 

koszt parkingów na trasie Opatowiec – cel przyjazdu - Opatowiec oraz podczas wycieczek 

autokarowych, koszt paliwa, opłaty za autostrady, itp. 

e) wymagania, co do autokaru:  

 autokar nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2013 r.; 

 autokar po przeglądzie technicznym i ważnym całościowym przeglądem technicznym; 

 postoje na trasie przejazdu, w wyznaczonych do tego bezpiecznych miejscach z 

możliwością skorzystania z WC; 

 w przypadku awarii, zatrzymania autokaru przez policję lub Inspekcję Transportu 

Drogowego z przyczyn technicznych lub też zatrzymania kierowcy autokaru, które 

uniemożliwiłoby wypełnienie przez Wykonawcę postanowień umowy; Wykonawca 

zobowiązany jest do natychmiastowego zapewnienia transportu lub uprawnionego 

kierowcy umożliwiającego kontynuowanie wycieczki, o standardzie nie niższym niż 

podany w opisie jak na wstępie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, kontakt z 

przedstawicielem Wykonawcy spoczywa wyłącznie na kierowniku grupy. Wykonawca 

pokrywa wszystkie koszty wynikające z zaistniałej sytuacji; 

 wyposażenie autokaru musi umożliwiać korzystanie z gorącej wody, herbaty, na trasie 

przejazdu - z barku  autokarowego (wg potrzeb bezpłatnie); 

 zapewniona opieka wychowawców na trasie Opatowiec – cel przyjazdu – Opatowiec; 

f)    ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek trwałego 

uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia: min. NNW – 10 000 PLN, dla jednego 

uczestnika. Wybór firmy ubezpieczeniowej pozostaje po stronie Wykonawcy, jednakże 

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej 

najpóźniej na trzy dni przed terminem wyjazdu. 

 

2) Warunki zakwaterowania:  
a) zakwaterowanie musi odbywać się w jednym obiekcie o standardzie nie gorszym niż: 

schroniska młodzieżowego lub domu wycieczkowego.  
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b) posiada pokoje maksymalnie 8 osobowe z dostępem do pełnego węzła higieniczno-

sanitarnego; 

c) pokoje wyposażone w łóżka pojedyncze o jednakowym standardzie; 

d) obiekt nieodpłatnie musi zapewnić pościel, oddzielną dla każdego uczestnika; 

e) pokoje winny być usytuowane w jednym budynku; 

f) kadra w obiekcie winna być ulokowana na piętrze zajmowanym przez naszych uczestników 

obozu naukowego; 

g) pokoje winny być wyposażone w miejsca na bagaże każdego uczestnika wycieczki; 

h) pokoje winny posiadać Wi-Fi - bez dodatkowych opłat; 

i) obiekt nie może być domkiem campingowym ani kwaterą prywatną; 

j) obiekt musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom obcym na jego 

teren, z monitoringiem i recepcją 24h; 

 

3) Warunki wyżywienia: 
a) całodzienne wyżywienie (śniadanie w formie bufetu, obiad serwowany, podwieczorek 

wydawany przy obiedzie, kolacja serwowana), zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego 

żywienia (zgodnie z § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 

1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania nadzorowania, (Dz. U. z 1997 r. nr 12, 

poz. 67); pierwszym świadczeniem dla grupy jest obiadokolacja pierwszego dnia turnusu, 

ostatnim świadczeniem jest śniadanie ostatniego dnia turnusu; 

b) napoje bezpłatnie dostępne przez cały dzień (niegazowana woda mineralna);  

c) obiad na trasie przejazdu do obiektu (miejsca pobytu) i w drodze powrotnej (obiad 2 dniowy: 

zupa, II danie + napój). 

 

4) Warunki opieki i organizacji:  
a) Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę opiekunów:  

 kierownika z uprawnieniami pedagogicznymi; 

 wymaganą ilość wychowawców posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania 

ww. czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku (Dz. U. nr 12 z dnia 10 lutego 

1997 roku poz. 67 § 12 pkt 1 i 2) i oddania im pod opiekę uczestników wypoczynku w 

ilości nie większej niż przewidują to przepisy w/w rozporządzenia § 3 pkt 2 i 3.  

 kadra zaakceptowana przez Zamawiającego, z uprawnieniami: pedagogicznymi i pierwszej 

pomocy (wszyscy). 

b) wypłata wynagrodzenia dla kadry pedagogiczno-opiekuńczej, leży po stronie Wykonawcy; 

c) Wykonawca winien zapewnić: 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, na atrakcje turystyczne zgodnie z programem 

 5 sal dydaktycznych w których będą prowadzone zajęcia dodatkowe z robotyki i 

programowania.   

 sprzęt niezbędny do prowadzenie zajęć z robotyki i programowania (komputery, roboty 

itp.) 

d)   ośrodek dydaktyczny powinien znajdować się w odległości max. 1 km od miejsca 

zakwaterowania (droga liczona po trasie „pieszo” wg Mapy Google, a w przypadku 

lokalizacji ośrodka narciarskiego w odległości większej niż 1 km, Wykonawca zapewni 

dowóz uczestników i sprzętu autokarem.; 

e) całodobową opiekę medyczną, pielęgniarka i lekarz dostępny, co najmniej na telefon; 

f) opiekę ratownika podczas kąpieli w basenach; 

g) podstawowe wyposażenie apteczki; 

h) telefon kontaktowy, umożliwiający stały kontakt z kierownikiem grupy 
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i) warunki do ciągłego monitoring wyjazdu przez koordynatora projektu. 

 

2. Program obozu naukowego:  

1) Zajęcia dodatkowe z robotyki i programowania w grupach max. 15- osobowych (5 godzin 

lekcyjnych dziennie). Celem zajęć dodatkowych ma być stworzenie możliwości dla 

pogłębiania zainteresowań i zdobycia nowej wiedzy w zakresie TIK oraz zainspirowanie 

uczestników do samodzielnej i wytrwałej pracy. Podczas zajęć dodatkowych będą realizowane 

treści dotyczące: nauki programowania, wykorzystania czujników robotów, tworzenie 

programów wykorzystujących pętle  

i przełączniki, projektowanie zaawansowanych programów dla robotów, pojedynki w 

konstruowaniu budowli i urządzeń mechanicznych.  

2) Wycieczki: 

a) zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (Wystawy i Planetarium)  

b) zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Warszawie (Plac Zamkowy, Kolumna 

Zygmunta, Zamek Królewski, Bazylika Archikatedralna, Kanonia, taras widokowy (Góra 

Gnojna), Rynek Starego Miasta, Pomnik Syrenki, Barbakan, Mury miejskie, Pomnik 

Małego Powstańca, Pomnik Jana Kilińskiego). 

c) zwiedzanie z przewodnikiem Krakowskiego Przedmieścia (siedziba Prezydenta RP, 

Uniwersytet Warszawski, Kościół   Św. Krzyża) Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Grób 

Nieznanego Żołnierza, Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Pomnik Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego) Nowego Światu, Wiejskiej (Sejm i Senat RP),  Alei 

Ujazdowskich (gmach Urzędu Rady Ministrów, Park Ujazdowski oraz Belweder z 

pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego) Łazienek Królewskich. 

 

 

 

 

 

  


