Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwutygodniowego obozu integracyjno-edukacyjnego z językiem polskim dla młodzieży
polskiego pochodzenia (I etap) oraz tygodniowego zwiedzania Polski (II etap) w ramach projektu „Polska jest w Tobie”
(oznaczenie sprawy: ZO/1/2019)
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
I. Planowana maksymalna liczba uczestników (dzieci wraz z opiekunami):
a) I etap - obóz integracyjno-edukacyjny: 145 osób (w tym 15 opiekunów)
b) II etap - tygodniowe zwiedzanie Polski: 55 osób uczestniczących wcześniej w I etapie (w tym 6 opiekunów)
II. Przedział wiekowy uczestników: 12 – 16 lat.
1. Wymagania organizacyjne:
1) Termin realizacji:
a) I etap - obóz integracyjno-edukacyjny: 13.07 – 26.07.2019 (13 noclegów)
• 13.07 - odbiór uczestników z Białorusi (45 osób) w godzinach porannych z Grodna lub Brześcia i przejazd do ośrodka na
terenie województwa mazowieckiego
• 13.07 - odbiór uczestników z Łotwy (45 osób) w godzinach porannych z Dyneburga i przejazd do ośrodka na terenie
województwa mazowieckiego
• 13.07 - odbiór uczestników z Kazachstanu (30 osób) z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie – planowany przylot godz.:
14.15
• 13.07 - odbiór uczestników z Rosji (25 osób) z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie – planowany przylot godz. 11.45
• Przejazdy uczestników obozu związane z realizacją programu
• 26.07 - przejazd uczestników z Białorusi z ośrodka na terenie województwa mazowieckiego do Grodna lub Brześcia
• 26.07 - przejazd uczestników z Łotwy z ośrodka na terenie województwa mazowieckiego do Dyneburga
b)
•
•
•
•
•

II etap - zwiedzanie Polski: 26.07 – 02.08.2019 (7 noclegów)
26.07 (po śniadaniu) - odbiór uczestników z Kazachstanu z ośrodka na terenie województwa mazowieckiego
26.07 (po śniadaniu) - odbiór uczestników z Rosji z ośrodka na terenie województwa mazowieckiego
26.07 – 02.08 - przejazdy uczestników z Kazachstanu i Rosji związane z realizacją programu zwiedzania Krakowa i jego okolic,
Zakopanego oraz Wrocławia
02.08 - transfer uczestników z Kazachstanu na lotnisko im. F. Chopina w Warszawie - planowana godzina wylotu: 23.00
(przyjazd na lotnisko o godz. 20.30)
02.08 - transfer uczestników z Rosji na lotnisko im. F. Chopina w Warszawie – planowana godzina wylotu: 09.45 (przyjazd na
lotnisko o godz. 07.00)

2) Transport:
a) autokarem sprawnym technicznie o podwyższonym standardzie (uchylne siedzenia, klimatyzacja) oraz spełniającym warunki
przewozu dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
b) jeżeli realizacja programu wymagać będzie wykonywania usługi transportowej przez dwóch kierowców, Wykonawca spełni
ten warunek bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego;
c) Wykonawca zapewni postoje na trasie przejazdu, w wyznaczonych do tego bezpiecznych miejscach z możliwością
skorzystania z WC;
d) w przypadku awarii, zatrzymania autokaru przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego z przyczyn technicznych lub
zatrzymania kierowcy autokaru, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zapewnienia transportu
umożliwiającego kontynuowanie podróży o standardzie nie niższym niż podany w opisie powyżej. W przypadku wystąpienia
takiej sytuacji, kontakt z przedstawicielem Wykonawcy spoczywa wyłącznie na kierowniku grupy. Wykonawca pokrywa
wszystkie koszty wynikające z zaistniałej sytuacji;
e) autokar pozostaje do dyspozycji kierownika obozu w celu realizacji programu;
f) ubezpieczenie: od następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – suma
ubezpieczenia: min. 10 000 PLN - dla jednego uczestnika PLN; wybór firmy ubezpieczeniowej pozostaje po stronie
Wykonawcy, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej najpóźniej
na cztery dni przed terminem wyjazdu).
3) Warunki zakwaterowania:
a) zakwaterowanie w obiekcie położonym w miejscowości znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego w
bezpośrednim sąsiedztwie lasu oraz rzeki lub jeziora z dostępem do strzeżonej plaży (max. odległość od ośrodka zarówno do
lasu jak i do jeziora - 500 metrów);
b) zakwaterowanie musi odbywać się w obiekcie o standardzie nie gorszym niż hotelu co najmniej dwugwiazdkowego, którego
standardy określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w
sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166)

c)
d)
•
•
•
•
•
e)
f)
g)
h)

przy czym obiekt nie musi być hotelem w rozumieniu ww. przepisów prawa i który to obiekt spełni wymagania
Zamawiającego;
w ofercie należy podać pełną nazwę, dokładny adres i opis obiektu;
wymagania szczegółowe dla obiektu:
pokoje 2, 3 – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, dopuszcza się możliwość zakwaterowania części uczestników w
pokojach typu studio (dwa pokoje ze wspólnym węzłem sanitarnym);
nieodpłatne zapewnienie przez obiekt pościeli – oddzielnej dla każdego uczestnika;
pokoje usytuowane w jednym kompleksie
pokoje wyposażone w szafy, półki i miejsca na bagaż dla każdego mieszkańca;
TV, Wi-Fi bez dodatkowych opłat;
obiekt z dostępem do terenu umożliwiającego organizację zajęć sportowych oraz wydzielonego miejsca do rozpalenia
ogniska;
obiekt zabezpieczony przed dostępem osób postronnych (ogrodzenie, monitoring);
nie dopuszcza się zakwaterowania w domkach campingowych, namiotach, kwaterach prywatnych;
w obiekcie muszą znajdować się sale konferencyjne lub inne pomieszczenie udostępniane bezpłatnie na zajęcia języka
polskiego.

4) 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 i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz. 67 z późn. zm.).
Harmonogram posiłków dla poszczególnych grup:
I świadczenie

b)
c)

Ostatnie świadczenie

Kazachstan

suchy prowiant 13.07 w drodze z
lotniska do ośrodka/opcjonalnie obiad

obiadokolacja 02.08

Rosja

obiad 13.07

Śniadanie lub suchy prowiant 02.08

Białoruś

suchy prowiant (po przekroczeniu
granicy państwowej Białorusi z Polską)

śniadanie plus suchy prowiant na drogę
26.07

Łotwa

obiadokolacja 13.07

śniadanie plus suchy prowiant na drogę
26.07

wyżywienie w czasie wycieczek całodziennych: śniadanie, suchy prowiant zamiast obiadu, obiadokolacja po powrocie w
miejscu zakwaterowania;
bezpłatna woda, bez ograniczeń przez cały dzień.

5) Warunki opieki i organizacji:
a) Wykonawca zapewni wysoko wykwalifikowaną kadrę opiekunów:
• kierownika obozu;
• wychowawców posiadających kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w § 12 pkt 1 i 2
Rozporządzenia wymienionego w ust. 4) lit. a) i oddania im pod opiekę uczestników wypoczynku w ilości nie większej niż
przewidują to przepisy ww. Rozporządzenia § 3 pkt 2 i 3;
• lektorów języka polskiego posiadających doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego;
• koordynatora towarzyszącego grupie podczas zwiedzania Krakowa i jego okolic, Zakopanego oraz Wrocławia;
• wypłata wynagrodzenia dla kadry pedagogiczno – opiekuńczej leży po stronie Wykonawcy;
• kadra musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
b) Wykonawca winien zapewnić:
• opiekę przewodnika w zwiedzanych obiektach (wg programu);
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, muzeów, na atrakcje turystyczne zgodnie z programem krajoznawczym;
• całodobową opiekę medyczną: pielęgniarka i lekarz dostępny co najmniej na telefon;
• korzystanie z infrastruktury sportowo – rekreacyjnej obiektu bez ograniczeń czasowych i dodatkowych opłat;
• podstawowe wyposażenie apteczki;
• animacje i konkursy sportowe;
• warsztaty kulturalno-edukacyjne;
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•
•
•
c)
d)

1.

organizację dyskotek w miejscu zakwaterowania (wg potrzeb);
ognisko lub grill z kiełbaskami co najmniej 1 raz podczas pobytu;
telefon kontaktowy umożliwiający stały kontakt z kierownikiem grupy.
Wykonawca przygotuje formularz Karty uczestnika oraz przekaże go Zamawiającemu najpóźniej 10 dni po zawarciu umowy na
realizację zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych zmian w planie dnia uczestników, pod warunkiem, że nie skutkują
one dodatkowymi kosztami po stronie Wykonawcy.

Program edukacyjny
1)

2)
3)
4)
5)

6)

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu materiały umożliwiające kwalifikację uczestników do poszczególnych grup
ze względu na poziomu znajomości języka polskiego wg europejskiej skali CEFR. Wykonawca przekaże materiały w terminie
10 dni od podpisania umowy na realizację zadania.
Dla każdej z grup Wykonawca zorganizuje 20 godzin zajęć języka polskiego oraz 10 godzin dodatkowych warsztatów
językowych.
Zajęcia prowadzone będą w grupach 10-12-osobowych.
Wykonawca zapewnieni materiały edukacyjne wykorzystywane w trakcie zajęć.
W czasie wolnym od zajęć języka polskiego Wykonawca zapewni uczestnikom atrakcyjny program kulturalno-sportowy (np.
konkursy wiedzy o Polsce lub języku polskim, zawody sportowe, nauka śpiewania polskich piosenek; wieczór polskich legend i
podań, wieczór polskich tańców narodowych).
W ramach udziału w obozie uczestnicy obejrzą następujące filmy: „Powstanie Warszawskie (reż. J. Komasa) oraz „Azyl;” (reż.
N. Caro).

2. Program turystyczno-rekreacyjny. Zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych:
1)
•

•
2)
•
•

•

W trakcie dwutygodniowego obozu Wykonawca zorganizuje 4 całodniowe wycieczki do Warszawy.
W trakcie wycieczek do Warszawy uczestnicy zwiedzą: Pałac Prezydencki, Sejm i Senat, Zamek Królewski, Łazienki Królewskie,
Stare Miasto, Pałac Kultury, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historii Żydów Polskich
Polin, Plac Piłsudskiego, Muzeum Fryderyka Chopina.
W dni, w których nie zaplanowano wycieczek Wykonawca zapewni uczestnikom obozu program sportowo-rekreacyjny
(zajęcia sportowe, ognisko/grill, dyskoteki, zawody sportowe itd.).
Zwiedzanie Polski – zwiedzanie Krakowa i jego okolic oraz Wrocławia:
Wymogi dotyczące standardu miejsc zakwaterowania oraz transportu, są identyczne z wymogami dotyczącymi organizacji
obozu integracyjno-edukacyjnego (pkt 1. ppkt 3) ppkt opisu przedmiotu zamówienia)
W trakcie pobytu w Krakowie uczestnicy zwiedzą: Rynek (Sukiennice, Kościół Mariacki, Muzeum Rynku Podziemnego),
Barbakan, Bramę Floriańską, Wawel, Uniwersytet Jagielloński, Kopiec Kościuszki, Kopalnię Soli w Wieliczce, dzielnicę
Kazimierz, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Ojcowski Park Narodowy, Wadowice i Zakopane.
W trakcie pobytu we Wrocławiu uczestnicy zwiedzą: Starówkę (Stary Ratusz, Bazylikę pw. Św. Elżbiety, Archikatedrę Św. Jana
Chrzciciela), gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Rynek Solny, Ostrów Tumski (Kościół pw. Św. Idziego), Panoramę
Racławicką, Halę Targową, Halę Stulecia, Stadion Olimpijski oraz Most Grunwaldzki.

3

