SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ
W celu oszacowania wartości zamówienia niezbędnego do ogłoszenia zamówienia
publicznego, zwracam się z prośbą o podanie do dnia 28.03.2018 r. stawki netto i brutto
wykonania nw. usługi.
Niniejsze zapytanie ma na celu jedynie rozeznanie runku i ustalenie wartości zamówienia.
Rozeznanie rynku prowadzone jest w ramach projektu:
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
Numer i nazwa Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg
WSPARCIE UCZNIÓW W ZAKRESIE DZIAŁAŃ Z OBSZARU
DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO
WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE LOKALNE I POZALOKALNE

Zakres zamówienia:
Organizacja 8 jednodniowych wycieczek zawodoznawczych (4 lokalne i 4 pozalokalne),
w tym:
POZALOKALNE:
1. Stocznia Gdańska.
2. Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.
3. International Paper Kwidzyn.
4. Manufaktura Cukierków w Warszawie.
LOKALNE:
1. Komenda Miejska Policji w Elblągu.
2. Straż Pożarna w Elblągu.
3. Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu.
4. Fabryka Mebli Wójcik w Elblągu.
W każdej wycieczce będzie brała udział grupa 16 uczniów ze szkoły podstawowej klasy V-VIII
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu, Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu, Szkoły
Podstawowej nr 14 w Elblągu i Szkoły Podstawowej nr 23 w Elblągu. Wycieczki realizowane
są jako inicjatywa wspierająca uczniów w planowaniu swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
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Wycieczki będą stanowiły dla uczniów cenne źródło wiedzy o różnych zawodach,
wykonywanych przez pracowników odwiedzanych zakładów pracy. Dzięki nim uczniowie
będą mogli uzyskać - bezpośrednio u źródła - przydatne informacje na temat działalności
firmy, specyfiki zawodów charakterystycznych dla konkretnych branż czy cech
psychofizycznych, niezbędnych do wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy.
Poznają wagę kwalifikacji zawodowych oraz dobrze rozwiniętych umiejętności społecznych,
koniecznych do realizacji codziennych zadań na stanowisku pracy.
Przez organizację każdej z 8 wycieczek zawodoznawczych rozumie się:
- zapewnienie transportu wraz z kierowcą dla 16 uczniów + 2 opiekunów + 2 osób
wskazanych przez Zamawiającego z miejsca zbiórki (Elbląg) do docelowego miejsca wycieczki
i z powrotem,
- zapewnienie wyżywienia dla 16 uczniów + 2 opiekunów,
- zapewnienie 2 opiekunów, którzy będą sprawowali opiekę nad uczniami podczas
wycieczek,
- ubezpieczenie dla 16 uczniów.
Podczas każdej wycieczki uczeń powinien mieć zapewnione:
- transport z miejsca zbiórki (Elbląg) do docelowego miejsca wycieczki i z powrotem ,
- wyżywienie,
- opiekę 2 opiekunów,
- ubezpieczenie.
WYMAGANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU:
1). Wykonawca zapewnia autobus/bus/autokar na realizację wycieczek pozalokalnych:
1. Stocznia Gdańska.
2. Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A.
3. International Paper Kwidzyn.
4. Manufaktura Cukierków w Warszawie.
Wycieczki będą realizowane w dni powszednie.
Transport obejmuje trasę Elbląg (wyznaczone miejsce zbiórki podane przez Zamawiającego
z 2 tyg. wyprzedzeniem) – miejsce docelowe wybranego zakładu/firmy w danej miejscowości
(odpowiednio Gdańsk, Lubiana, Kwidzyn, Warszawa) z powrotem.
Planowane terminy wycieczek pozalokalnych to: IV.2018, V.2018, VI.2018, IX.2018.
Wykonawca otrzyma szczegółowy harmonogram wycieczek z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
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Maksymalna liczba osób przewidziana do przewozu na jeden kurs wynosi 16 uczniów + 2
opiekunów, kierownik wycieczki, osoba odpowiedzialna za realizację wycieczek
zawodoznawczych w projekcie.
W ramach usługi należy skalkulować opłaty parkingowe i ująć wszystkie koszty związane
z oczekiwaniem Wykonawcy na drogę powrotną (wyżywienie, postój).
Transport odbywać się będzie autobusami w pełni sprawnymi technicznie i posiadającym
aktualne badania techniczne. Kierowcy oraz autobusy, którym odbywać się będzie realizacja
zadania powinien spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Autobus:
- musi posiadać odpowiednią liczbę miejsc,
- musi posiadać aktualne badania techniczne,
- powinien być sprawny technicznie, co powinna potwierdzić kontrola pojazdu dokonana
przez Inspekcję Transportu Drogowego lub Policję przed wyjazdem,
- powinien zostać oznakowany z przodu i z tyłu specjalnymi symbolami jako przewożący
dzieci i młodzież szkolną,
- powinien posiadać wyjścia awaryjne (oznaczone), do których dostęp nie powinien być
utrudniony,
- powinien posiadać dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko
kierowcy, a druga wewnątrz autobusu, w miejscu dostępnym w razie potrzeby jej użycia,
- posiadać apteczkę doraźnej pomocy, wskazana torba bezpieczeństwa (ratunkowa), a nie
typowa apteczka samochodowa,
- powinien posiadać nagłośnienie z mikrofonem,
- powinien posiadać sprawny system ogrzewania w okresie jesienno-zimowym oraz
klimatyzację w okresie letnim,
- powinien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla pasażerów.
Kierujący autobusem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie:
- prawo jazdy kat. D,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
- inne dokumenty wynikające z ustawy o transporcie drogowym.
Każdy kierowca ma obowiązek przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan techniczny pojazdu.
Podczas przerwy w podróży powinien również dokonać oględzin podstawowych elementów
pojazdu mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.
Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie trwania przewozu, odpowiadać będzie dwóch
opiekunów.
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2). Wykonawca zapewnia bilety komunikacji miejskiej na realizację wycieczek lokalnych:
1. Komenda Miejska Policji w Elblągu.
2. Straż Pożarna w Elblągu.
3. Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu.
4. Fabryka Mebli Wójcik w Elblągu.
Wycieczki będą realizowane w dni powszednie.
Transport obejmuje najkorzystniejszą trasę zgodną z linią komunikacji miejskiej w Elbląg
z miejsca spotkania na terenie Elbląga (wyznaczone miejsce zbiórki podane przez
Zamawiającego z 2 tyg. wyprzedzeniem) do miejsca docelowego wybranego zakładu/firmy
w Elblągu z powrotem.
Planowane terminy wycieczek lokalnych to: IV.2019, VI.2019, X.2019, XI.2019. Wykonawca
otrzyma szczegółowy harmonogram wycieczek z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Maksymalna liczba osób przewidziana podróżująca komunikacją miejską na jeden kurs
wynosi 16 osób + 2 opiekunów + 2 osoby wskazane przez Zamawiającego.
WYMAGANIA W ZAKRESIE WYŻYWIENIA:
Wykonawca zapewnia wyżywienie dla grupy 16 uczniów oraz 2 opiekunów podczas każdej z
8 wycieczek.
Wyżywienie dla każdego uczestnika (18 osób) obejmuje: obiad (ciepły posiłek oraz napój).
Termin (godzinowy) obiadu zostanie ustalony z kierownikiem wycieczki bezpośrednio przed
wyjazdem.
WYMAGANIA W ZAKRESIE OPIEKI:
Wykonawca zapewnia 2 osoby (podczas każdej wycieczki) pełniące funkcję opiekuna. Osoby
te będą odpowiedzialne za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom
oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad
bezpieczeństwa.
Podstawa prawna wymagań stawianych do osób pełniących funkcję opiekuna:
Rozporządzenie MENiS z dnia 08.11.2001r. (Dz.U. z 2001r. nr 135, poz. 1516 z późn.
zmianami) w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo – po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły – inna
pełnoletnia osoba.
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Zakres zadań opiekuna:
Opiekunowie:
- są zobowiązani do sprawdzenia pojazdu (autokaru) pod kątem rozmieszczenia gaśnic,
awaryjnych wyjść bezpieczeństwa (okien) oraz młotków do ich wybijania, drożności drzwi
a także miejsca przechowywania apteczki pierwszej pomocy,
- powinni posiadać przyporządkowaną imienną listę podopiecznych,
- są odpowiedzialni za zapięcie pasów bezpieczeństwa przez uczestników, nad którymi
sprawują opiekę w pojeździe (autobusie) wyposażonym w pasy bezpieczeństwa,
- powinni zwracać uwagę na zachowanie uczestników wycieczki i szybko reagować w razie
jakichkolwiek nieprawidłowości,
- wsiadają do pojazdu (autokaru) ostatni a wysiadają jako pierwsi,
- powinni zapoznać się z procedurami postępowania w następujących sytuacjach:
(w przypadku awarii pojazdu (autobusu), wypadku, pożaru lub innych zagrożeń, w przypadku
zaginięcia uczestnika wycieczki, w przypadku nagłej choroby uczestnika,
- podczas przejazdu grupy opiekunowie siedzą oddzielnie jeden z przodu a drugi z tyłu
pojazdu
(autokaru),
- współdziałają z kierownikiem wycieczki w realizacji programu i harmonogramu wycieczki
i wykonywaniu zleconych przez niego zadań,
- odpowiadają za: dopilnowanie, by wszyscy przydzieleni do opieki uczestnicy przestrzegali
regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, sprawowanie nadzoru
nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań, sprawdzanie stanu
osobowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie wizyty
w zakładach pracy, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA:
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić każdemu uczniowi na czas każdej wycieczki
obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kwota netto wykonania zamówienia: ……..……................................................... zł
Kwota brutto wykonania zamówienia: ……..……................................................... zł
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……………………………………………………………..
(data i czytelny podpis/pieczątka w przypadku firmy)
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