Załącznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/15/20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja wycieczki zagranicznej dla pracowników
PIWet-PIB w terminie 30-31.05.2020 r. Puławy – Lwów – Puławy z zachowaniem
zasad i wymagań określonych w ustawie

z dnia

24 .11 2017r. o imprezach

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U z 2019r. poz.548). W
ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
Przedstawienia szczegółowego programu wycieczki zawierającego dokładne

1.1.

określenie czasu wyjazdu i powrotu;
1.2.

Zapewnienia

dojazdu

i

przejazdu

autokarem

o

podwyższonym

standardziezgodnie z programem wycieczki, wyjazd i powrót z miejsca
uzgodnionego z Zamawiającym;
1.3.

Autokar powinien spełniać następujące wymagania:
- sprawna klimatyzacja,
- czynne WC,
- miejsca siedzące - z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników wycieczki
z regulowanym kątem oparcia i podłokietnikami,
- nagłośnienie autokaru w tym mikrofon,
- worki na odpady,
- autokar powinien być po każdym dniu wycieczki uporządkowany,

1.4.

W razie awarii autokaru Wykonawca zapewnia usunięcie usterki w czasie 3 h
od

momentu

jej

stwierdzenia

bądź

dostarczenie

autokaru

zastępczego

spełniającego wymogi określone w pkt. 2.3.
1.5.

Pokrycia wszystkich kosztów związanych z wynajmem autokaru/autokarów,
ubezpieczeniem oraz noclegiem i wyżywieniem kierowcy/kierowców oraz innymi
opłatami wynikającymi podczas jazdy autokarem (m.in. opłata za miejsca
parkingowe, autostradę itp.)

1.6.

Zapewnienie opieki kompetentnego pilota na całej trasie wycieczki oraz opieki
miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania obiektów mówiących w języku
polskim, zgodnie z programem wycieczki;

1.7.

Zapewnienie systemu tour guide (zestawy słuchawkowe)

1.8.

Zakupienia dla uczestników wycieczki wejściówek i biletów wstępu
umożliwiających realizację programu wycieczki;

1.9.

1 nocleg w hotelu o standardzie min. 3- gwiazdkowym w pokojach 2 i 3osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

1.10. Zapewnienia wyżywienia uczestnikom wycieczki::
1.10.1. 1 śniadanie – bufet szwedzki z napojami ( kawa, herbata, soki)
1.10.2. 2 obiady zestaw dwudaniowy, deser, napoje; preferowana kuchnia
regionalna.
1.11. Wykonawca winien zapewnić każdemu uczestnikowi wycieczki ubezpieczenie
turystyczne obejmujące co najmniej następujący zakres:
-pokrycie kosztów leczenia do wysokości 120 000,00 zł, w tym koszty
ratownictwa do kwoty 20 000,00 zł; (za każdego uczestnika wycieczki);
-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 20 000,00 zł;
(za każdego uczestnika wycieczki);
2. Planowana ilość uczestników 50 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany
ilości uczestników wycieczki o czym powiadomi wykonawcę e-mailem lub
telefonicznie najpóźniej do 30.04 2019 r. ( +/-5 osób)
3. W przypadku zmniejszenia ilości uczestników wycieczki, wartość zawartej umowy
będzie stanowić iloczyn faktycznej ilości uczestników wycieczki i ceny na jednego
uczestnika określonej w ofercie Wykonawcy.
4. Ramowy program wycieczki:
4.1.

Zwiedzanie Lwowa: Stare Miasto, kamienica „Królewska”, Kaplica Boimów,
Katedra Łacińska, Hotel George, gmach Politechniki Lwowskiej, Pałac Sapiehów,
dzielnica ormiańska, Cmentarz Orląt Lwowskich, Wysoki Zamek, zwiedzanie
Opery Lwowskiej – dla chętnych udział w spektaklu (według repertuaru).
Podany program jest programem ramowym. Oferent powinien zaproponować
szczegółowy plan wycieczki i ewentualnie rozszerzyć jej program o kolejne
atrakcje.

5. Oferta powinna zawierać:
5.1.

Cenę brutto zamówienia przypadającą na jednego uczestnika wycieczki
z wyszczególnioną ceną biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. (łączna cena za
osobę + bilety wstępu)

5.2.

Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować
wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia.

5.3.

Wskazanie hoteli przewidzianych na noclegi.

5.4.

Kwotę ubezpieczenia NNW, KL, ASS i ubezpieczenie bagażu.

5.5.

Rodzaj autokaru.

5.6.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta
musi obejmować całość zamówienia.

5.7.

Szczegółowy program wycieczki.

Program wycieczki może ulec zmianom w jego układzie, pod warunkiem realizacji
wszystkich punktów wycieczki.

