
 

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i 

przeprowadzeniu 1 dwudniowej i 5  jednodniowych wycieczek integracyjno-

edukacyjnych dla 30 uczestników  Całodobowego Domu Opieki w Mielcu. Usługa 

jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

2.  Uczestnikami wyjazdu będą podopieczni Całodobowego Domu Opieki w Mielcu 

(max. 30 uczestników - liczba osób może ulec zmniejszeniu). 

3.  Szczegółowy opis zamówienia: 

a. Część A - Wycieczka do Krakowa - dwudniowa – pierwszy dzień: zwiedzanie 

Muzeum lotnictwa, zwiedzanie meleksami Starego Miasta, Kazimierza, 

Podgórza. Każdy meleks powinien być wyposażony w system audio, z którego 

puszczany jest audio przewodnik opowiadający o miejscach aktualnie 

zwiedzanych. Zwiedzanie ZOO. W czasie wycieczki powinien być 

zaplanowany obiad (dwa dania z deserem, kawa, herbata), kolacja, nocleg w 

hotelu ; drugi dzień śniadanie, zwiedzanie sanktuarium w Łagiewnikach, 

powrót do Mielca.  

Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu minimum *** w Krakowie , pokoje 2 i 3 

osobowe z łazienkami (wymagane do 2 szt. pokoi 1-osobowych w zależności 

od potrzeb wynikających ze składu uczestników wycieczki). 

b. Część B - Wycieczka do Sandomierza - wyjazd z Mielca do Sandomierza i 

zwiedzanie meleksami wyposażonymi w system audio przez który puszczany 

jest audio-przewodnik opowiadający o miejscach, które się aktualnie zwiedza- 

Rynek, Pałac Biskupi, Dzwonnica,  Katedra, Wąwóz Królowej Jadwigi -

spacer, Zamek Królewski, Bulwary nad Wisłą, Dom Długosza, Kościół św. 

Jakuba, Ucho Igielne, Synagoga, Kościół św. Michała, Brama Opatowska, 

Ratusz. Następnie rejs Statkiem po Wiśle, obiad (dwa dania z deserem, kawa, 

herbata), czas wolny,  przyjazd do Mielca 

c. Część C Wycieczka do Klimontowa i Kurozwęk -  Wyjazd do Klimontowa i 

zwiedzanie Kolegiatów Św. Józefa, ul. Krakowska 4, Kościóła Św. Jacka i 

klasztor dominikanów, ul. Jasieńskiego. Przejazd do Ujazdu. Zwiedzanie 

Krzyżtoporu Przejazd do Kurozwęk. Zwiedzanie pałaców,  Wycieczka 

„Safari” do zagrody bizonów. Obiadokolacja. Wyjazd w drogę powrotną. 

d. Część D - Wycieczka do Ćmielowa - Wyjazd do Ćmielowa i zwiedzanie 

żywego Muzeum Porcelany – pokaz produkcji, wystawy Starej Porcelany – 

historyczne zbiory, warsztaty Ceramiczne – program filiżanka, porcelanowa 

pamiątka dla każdego uczestnika. W czasie wycieczki powinien być 

zaplanowany obiad (dwa dania z deserem, kawa, herbata) 

e. Część E - Wycieczka do Pilzna – Zwiedzanie Muzeum lalek w Pilźnie wraz z 

filią w Lipinach, warsztaty kulinarne – Gotowanie z wiedźmą 

f. Część F - Wycieczka do Kolbuszowej -  Zwiedzanie Muzeum Kultury 

Ludowej w Kolbuszowej, organizacja warsztatów garncarskich, organizacja 

posiłku w wiacie rekreacyjnej z wykorzystaniem rusztu. 

4. W cenie należy uwzględnić: transport autokarem, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę 

pilota/przewodnika, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów dla wszystkich uczestników 

wycieczki,  i wyżywienie. 



 

5. Podany plan jest planem ramowym. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować 

Zamawiającemu szczegółowy plan wycieczki i ewentualnie rozszerzyć jej program o 

kolejne atrakcje. 

6. Terminy realizacji poszczególnych wyjazdów muszą być ustalone i zatwierdzone 

przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a. Przedstawienia szczegółowego programu wycieczki zawierającego rozkład 

godzinowy kolejnych pozycji programu wycieczek,, najpóźniej na 3 dni przed 

zaplanowanym wyjazdem. 

b. Zapewnienia transportu dla uczestników wycieczki autokarem o 

podwyższonym standardzie przystosowanym dla osób starszych  oraz 

niepełnosprawnych, który będzie sprawny technicznie oraz dopuszczony do 

ruchu kołowego. 

c. Autokar nie może być starszy niż 10 lat.  

d. Zapewnienia w przypadku awarii, zatrzymania autokaru przez uprawnione 

organy z przyczyn technicznych lub też zatrzymania kierowcy autokaru, które 

uniemożliwiłyby kontynuację wycieczek, Wykonawca jest zobowiązany, nie 

później niż w ciągu 3 godzin, do natychmiastowego zapewnienia transportu 

lub uprawnionego kierowcy umożliwiającego kontynuowanie wycieczek 

e. Kierowcy z prawem jazdy właściwej kategorii 

f. Ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów 

wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia, pokrywania opłat 

drogowych oraz kosztów postoju na parkingach płatnych, 

g. Zapewnienia wyżywienia dla Uczestników, 

8. Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do grudnia 2022r. 

 

 

 

 

 


