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Odpowiedź na zapytanie: 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie dwóch 
wyjazdów studyjnych czterodniowych nr sprawy IE2/ZS1/11/2020   udzielamy dodatkowych informacji 
dotyczących przedmiotu zamówienia. 

Treść pytania do Zamawiającego: 

„Dotyczy zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie dwóch wyjazdów studyjnych 
czterodniowych. 
Nr sprawy IE2/ZS1/11/2020  
Wnosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: 
1) Liczby osób: Zamawiający podał, że na wyjeździe uczestniczyć będzie 17 uczniów a ilu będzie 
opiekunów? 
2) Zamawiający nie określił wymagań dotyczących zakwaterowania 
i wyżywienia (ilość posiłków w trakcie jednego wyjazdu studyjnego).” 
  
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego: 

Pyt.1) Liczby osób: Zamawiający podał, że na wyjeździe uczestniczyć będzie 17 uczniów a ilu będzie 
opiekunów? 

Odp. Jeden opiekun. W zapytaniu ofertowym mamy:   

„2. Opis przedmiotu zamówienia 
2.1 Uczestnikami projektu będzie 17 uczniów z  Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie wraz z opiekunem.” 

Pyt.2) Zamawiający nie określił wymagań dotyczących zakwaterowania 
i wyżywienia (ilość posiłków w trakcie jednego wyjazdu studyjnego). 

Odp. Śniadanie w formie bufetu, obiad  (gorący dwudaniowy posiłek   z napojem), kolacja w formie bufetu.   
Pierwszy dzień- obiad, kolacja. 
Drugi dzień- śniadanie, obiad kolacja. 
Trzeci  dzień- śniadanie, obiad kolacja. 
Czwarty dzień- śniadanie, obiad. 

Standard zakwaterowania i prowadzenia szkoleń: minimalny wymóg hotel o kategorii trzech gwiazdek. 

Szkolenie ( warsztaty) z gastronomii i obsługi gościa (kelner-barman oraz obsługa systemu POS) liczba 
godzin 28 zakończone certyfikatem. W trakcie wyjazdu studyjnego uczniowie zostaną zapoznani z 
kuchnią danego regionu. 

Jednocześnie informuję , że w związku z udzieleniem odpowiedzi i doprecyzowaniu informacji dotyczących 
zamówienia, termin składania ofert zostaje przesunięty, a informacje dotyczące zmian zostaną umieszczone 
w BIP Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie. 

Prosimy o zapoznanie się. 


