Przewóz, dn. 02.05.2022r..
ZAPYTANIE
Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej wartości
2-dniowe wycieczki krajoznawczej.
Informacja o Zamawiającym
Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie
Przewóz 2a, 26-900 Kozienice
e-mail: kierownik@wtzprzewoz.pl
Tel: (48)614 67 91, 506 317 003
Przedmiotem zapytania o szacunkową wartość usługi jest:
Usługa organizacji 2-dniowej wycieczki na trasie Kozienice-Łódź w czerwcu 2022r. dla grupy do
40 osób .
Uczestnikami wycieczki będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi
oraz ich opiekunowie.
Termin i miejsce wycieczki: 14-15.06.2022r.- Łódź i okolice
Zakres rzeczowy usługi:
Oferent musi przedstawić szczegółowy program wycieczki, w którym uwzględni zwiedzanie Łodzi
i okolic.
Zamawiający zwraca uwagę na to, że uczestnikami są osoby niepełnosprawne intelektualnie
i ruchowo co należy uwzględnić w programie: wolniejsze tempo poruszania się, częstsze przerwy,
dostępność obiektów do zwiedzania.
Zorganizowanie noclegu ze śniadaniem w pokojach 2,3,4, osobowych pozbawionych barier
architektonicznych i przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Preferujemy nocleg w
jednym budynku. W ofercie należy podać położenie, rodzaj i kategorię obiektu noclegowego.
1. Transport:
1) Transport całej grupy jednym autokarem o podwyższonym standardzie wyposażonym w
pasy bezpieczeństwa, klimatyzację/ogrzewanie z indywidualnymi nawiewami.
2) Wyjazd z wyznaczonego miejsca z miejscowości Kozienice i powrót w to samo miejsce.
3) Zastrzega się godziny wyjazdu nie wcześniej niż 6:00, powrót nie później niż 21:00
2. Wyżywienie:
1) Śniadanie – drugiego dnia wycieczki - składające się z 1 gorącego dania, np. parówki,
jajecznica, pieczywo, wędlina, nabiał i warzywa, kawa i herbata, szwedzki bufet.
Śniadanie w miejscu noclegowym.
2) Obiad pierwszego i drugiego dnia wycieczki składający się z jednego dania gorącego
deseru oraz napojów.
3) Kolacja (np. szwedzki bufet, suchy prowiant, ognisko z kiełbaskami, posiłek w
restauracji).
4) Lunch/ II śniadanie - Opcjonalnie, akceptowany McDonald, pizzeria.
5) Pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami

3. Wycieczka powinna zawierać w swoim programie:
 Pobyt w ZOO, zwiedzanie Orientarium oraz scenariusz zastępczy w wypadku gdy
warunki pogodowe nie pozwolą na korzystanie z atrakcji ZOO.
 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
 Atrakcje dedykowane osobom z niepełnosprawnościami np. Experymentarium, muzeum
itp.)
 Mile widziane pogadanki edukacyjne np. związane z kulturą lokalną, zwyczajami itp.
 Program może podlegać negocjacjom/ustaleniom z Zamawiającym, w szczegółach w
dalszym ciągu postępowania.
4. Oferent zapewnia
 bilety wstępu do muzeum/ZOO/innych atrakcji,
 opiekę pilota/przewodnika - przewodnika wycieczki prowadzącego nas zgodnie z
programem od rozpoczęcia zwiedzania do momentu zakończenia zwiedzania,
 wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników na czas wycieczki od nieszczęśliwych
wypadków.
Informacje dodatkowe:
1. Proszę uwzględnić w kosztorysie wycieczki także wszelkie dodatkowe koszty związane z
wycieczką; opłaty parkingowe, bilety wstępu, opłaty klimatyczne, jeśli występują, itp.
2. Wykonawca wykona usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji.
3. Wykonawca w zakresie realizacji zamówienia opracuje i przedstawi program wycieczek.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez
Wykonawcę jakości wykonywanych usług.
O udzielenie zlecenia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
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