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Zamawiający 

Gmina Iwonicz-Zdrój 

Al. Słoneczna 28 

38-440 Iwonicz-Zdrój 

NIP: 6842356947 

Regon: 370440548 

Godziny pracy: 

Poniedziałek: 07:00-17:00 

Wtorek-czwartek: 07:00-15:00 

Piątek: 07:00-13:00. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na  

Organizację zajęć dodatkowych poza szkołą dla uczniów 

w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr 

RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0014/17. 

Wyszczególnienie: 

Miejsce odbioru uczestników wyjazdu nr 1: 
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju 
I. Zajęcia dodatkowe poza szkołą: Terenowa wyprawa matematyczna.  
Czas trwania: 1 dzień,  
Łączna liczba: 2 grupy,  
Liczba osób w grupie: 10, tj. 8 osób (uczniów)/grupa + 2 opiekunów (Nauczyciele)/grupę 
Łączna liczba osób 20 osób 
Wymagania organizacyjne dla jednego wyjazdu (dotyczy jednej grupy 10-cio osobowej): 

• Organizacja transportu dla uczestników wyjazdu tj. odbiór z wskazanego miejsca, dowóz do miejsca 
docelowego, odbiór z miejsca docelowego, transport powrotny do miejsca wyjazdu (maksymalna liczba 
kilometrów 200), 

• Organizacja wyżywienia dla uczestników wyjazdu (obiad), 

• Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wyjazdu, 

• Bilet wstępu dla uczestników wyjazdu (8 uczniów, 2 nauczycieli). Dotyczy np. biletów wstępu na 
wystawy, do muzeum, pokazy itp. 

Miejsce odbioru uczestników wyjazdu nr 2: 
Szkoła Podstawowa im. Ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu 
I. Zajęcia dodatkowe poza szkołą: Terenowa wyprawa matematyczna. 
Czas trwania: 1 dzień,  
Łączna liczba: 2 grupy,  
Liczba osób w grupie: 10, tj. 8 osób (uczniów)/grupa + 2 opiekunów (Nauczyciele)/grupę 
Łączna liczba osób 20 osób 
Wymagania organizacyjne dla jednego wyjazdu (dotyczy jednej grupy 10-cio osobowej): 

• Organizacja transportu dla uczestników wyjazdu tj. odbiór z wskazanego miejsca, dowóz do miejsca 
docelowego, odbiór z miejsca docelowego, transport powrotny do miejsca wyjazdu (maksymalna liczba 
kilometrów 200), 

• Organizacja wyżywienia dla uczestników wyjazdu (obiad), 

• Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wyjazdu, 



 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

• Bilet wstępu dla uczestników wyjazdu (8 uczniów, 2 nauczycieli). Dotyczy np. biletów wstępu na 
wystawy, do muzeum, pokazy itp. 

 
II. Uczniowie: Zajęcia dodatkowe poza szkołą: Wycieczka edukacyjna do Centrum Kopernika w Warszawie. 
Czas trwania: 2 dni,  
Łączna liczba: 1 grupa,  
Liczba osób w grupie: 10, tj. 8 osób (uczniów)/grupa + 2 opiekunów (Nauczyciele)/grupę 
Łączna liczba osób 10 osób 
Wymagania organizacyjne dla jednego wyjazdu (dotyczy jednej grupy 10-cio osobowej): 

• Organizacja transportu dla uczestników wyjazdu tj. odbiór z wskazanego miejsca, dowóz do miejsca 
docelowego, odbiór z miejsca docelowego, transport powrotny do miejsca wyjazdu, 

• Organizacja wyżywienia dla uczestników wyjazdu (dzień 1: obiadokolacja, 2 dzień: śniadanie + obiad), 

• Zapewnienie zakwaterowania dla uczestników wyjazdu, 

• Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wyjazdu, 

• Bilet wstępu dla uczestników wyjazdu (8 uczniów, 2 nauczycieli) do CNK. 

• Bilet wstępu dla uczestników wyjazdu (8 uczniów, 2 nauczycieli) do laboratorium robotyki w CNK. 

Miejsce odbioru uczestników wyjazdu nr 3: 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej 
I. Zajęcia dodatkowe poza szkołą: Terenowa wyprawa matematyczna. 
Czas trwania: 1 dzień,  
Łączna liczba: 4 grupy,  
Liczba osób w grupie: 10, tj. 8 osób (uczniów)/grupa + 2 opiekunów (Nauczyciele)/grupę 
Łączna liczba osób 40 osób 
Wymagania organizacyjne dla jednego wyjazdu (dotyczy jednej grupy 10-cio osobowej): 

• Organizacja transportu dla uczestników wyjazdu tj. odbiór z wskazanego miejsca, dowóz do miejsca 
docelowego, odbiór z miejsca docelowego, transport powrotny do miejsca wyjazdu (maksymalna liczba 
kilometrów 200), 

• Organizacja wyżywienia dla uczestników wyjazdu (obiad), 

• Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wyjazdu, 

• Bilet wstępu dla uczestników wyjazdu (8 uczniów, 2 nauczycieli). Dotyczy np. biletów wstępu na 
wystawy, do muzeum, pokazy itp. 

 
II. Uczniowie: Zajęcia dodatkowe poza szkołą: Wycieczka edukacyjna do Centrum Kopernika w Warszawie. 
Czas trwania: 2 dni,  
Łączna liczba: 4 grupy,  
Liczba osób w grupie: 10, tj. 8 osób (uczniów)/grupa + 2 opiekunów (Nauczyciele)/grupę 
Łączna liczba osób 40 osób 
Wymagania organizacyjne dla jednego wyjazdu (dotyczy jednej grupy 10-cio osobowej): 

• Organizacja transportu dla uczestników wyjazdu tj. odbiór z wskazanego miejsca, dowóz do miejsca 
docelowego, odbiór z miejsca docelowego, transport powrotny do miejsca wyjazdu, 

• Organizacja wyżywienia dla uczestników wyjazdu (dzień 1: obiadokolacja, 2 dzień: śniadanie + obiad), 

• Zapewnienie zakwaterowania dla uczestników wyjazdu, 

• Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wyjazdu, 

• Bilet wstępu dla uczestników wyjazdu (8 uczniów, 2 nauczycieli) do CNK. 

• Bilet wstępu dla uczestników wyjazdu (8 uczniów, 2 nauczycieli) do laboratorium biologia, fizyka, chemia 
w CNK. 
 

III. Uczniowie: Zajęcia dodatkowe poza szkołą: Wycieczka edukacyjna do Centrum Kopernika w Warszawie. 
Czas trwania: 2 dni,  
Łączna liczba: 4 grupy,  
Liczba osób w grupie: 10, tj. 8 osób (uczniów)/grupa + 2 opiekunów (Nauczyciele)/grupę 
Łączna liczba osób 40 osób 
Wymagania organizacyjne dla jednego wyjazdu (dotyczy jednej grupy 10-cio osobowej): 

• Organizacja transportu dla uczestników wyjazdu tj. odbiór z wskazanego miejsca, dowóz do miejsca 
docelowego, odbiór z miejsca docelowego, transport powrotny do miejsca wyjazdu, 
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• Organizacja wyżywienia dla uczestników wyjazdu (dzień 1: obiadokolacja, 2 dzień: śniadanie + obiad), 

• Zapewnienie zakwaterowania dla uczestników wyjazdu, 

• Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wyjazdu, 

• Bilet wstępu dla uczestników wyjazdu (8 uczniów, 2 nauczycieli) do CNK. 

• Bilet wstępu dla uczestników wyjazdu (8 uczniów, 2 nauczycieli) do laboratorium robotyki w CNK.  
 
Informacje ogólne: Terminy wyjazdów będą ustalane na bieżąco z zamawiającym dla poszczególnych grup 10-
cio osobowych. Istnieje możliwość łączenia wyjazdów dla poszczególnych grup w zależności od zapotrzebowania 
Zamawiającego, jednak istnieje też możliwość, że wyjazdy będą organizowane w różnych terminach dla 
poszczególnych grup wyjazdowych (po 10 osób w grupie). 


