Załącznik nr 3 do SIWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)
Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie i przeprowadzenie 10 pięciodniowych
pobytów (turnusów) dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu:
„Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawskopomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Zorganizowania i przeprowadzenia pięciodniowych pobytów (turnusów) dzieci i młodzieży
szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Zielone
szkoły” wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w terminie 3-7 czerwca 2019 r.
(3 turnusy) w terminie 10 -14 czerwca 2019 r. (4 turnusy) w terminie 9-13 września 2019 r.
(1 turnus) oraz w terminie 16-20 września 2019 r. (2 turnusy). Zadanie będzie polegało na
kompleksowym zorganizowaniu (zaplanowaniu i przeprowadzeniu) pobytów (turnusów)
dla zorganizowanych grup czterdziestoosobowych dzieci i młodzieży szkolnej (dzieci wraz
z opiekunami) wraz z wyżywieniem, w wymiarze czasowym 5 dni.
Pobytem zostanie objętych łącznie maks. 400 osób. Dzieci i młodzież szkolna - uczestnicy
akcji z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej będą się rekrutować z placówek
edukacyjnych położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oraz gmin
sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych i Parku
Narodowego Bory Tucholskie.
Działania skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej będą odbywać się z wykorzystaniem
infrastruktury parków krajobrazowych, w tym również Zielonych Edukatorów zatrudnionych
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności
zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na
zielonym!” oraz we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami zaangażowanymi w turystykę
(szeroko rozumianą).
Turnusy odbędą się na terenie 8 poniższych parków krajobrazowych:
1. Brodnicki Park Krajobrazowy (1 turnus w terminie: 3-7 czerwca 2019 r. i 1 turnus
w terminie 16-20 września 2019 r.).
2. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (1 turnus w terminie: 3-7 czerwca 2019).
3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (1 turnus w terminie: 10-14 czerwca 2019
r.).
4. Krajeński Park Krajobrazowy (1 turnus w terminie: 3-7 czerwca 2019 r.).
5. Nadgoplański Park Tysiąclecia (1 turnus w terminie: 10-14 czerwca 2019 r.).
6. Tucholski Park Krajobrazowy (1 turnus w terminie: 10-14 czerwca 2019 r. i 1 turnus
w terminie 9-13 września 2019 r.).
7. Wdecki Park Krajobrazowy (1 turnus w terminie: 10-14 czerwca 2019 r.).
8. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (1 turnus w terminie: 16-20 września
2019 r.).

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:
1) świadczenie usługi hotelarskiej polegającej na zapewnieniu 4 noclegów (4 doby
hotelowe) w ośrodku edukacji ekologicznej lub ośrodku szkoleniowowypoczynkowym, położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
w granicach parku krajobrazowego lub w bezpośrednim sąsiedztwie (maks. do 20 km
do granicy parku), dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla maks. 40
osób , w tym opiekunów, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, przy czym
uczestnicy muszą mieć zagwarantowaną możliwość zakwaterowania się w pokojach nie
później niż o godz. 13.00 pierwszego dnia pobytu,
2) świadczenie usługi restauracyjnej w czasie danego turnusu, polegającej na
zapewnieniu w ośrodku edukacji ekologicznej i/lub szkoleniowo-wypoczynkowym,
w którym będzie zakwaterowanie pełnego wyżywienia:
- pierwszego dnia: obiad dwudaniowy z deserem, podwieczorek i kolacja, napoje min.
400 ml do każdego posiłku,
- drugiego dnia: śniadanie, obiad dwudaniowy z deserem, podwieczorek i kolacja,
napoje min. 400 ml do każdego posiłku,
- trzeciego dnia: śniadanie, obiad dwudaniowy z deserem, podwieczorek i kolacja,
napoje min. 400 ml do każdego posiłku,
- czwartego dnia: śniadanie, obiad dwudaniowy z deserem, podwieczorek i kolacja;
napoje min. 400 ml do każdego posiłku,
- piątego dnia: śniadanie, obiad dwudaniowy z deserem, napoje min. 400 ml do każdego
posiłku,
oraz dodatkowo 500 ml wody niegazowanej w butelce plastikowej dla każdego
uczestnika i suchego prowiantu (1 bułka z masłem, sałatą, ogórkiem, pomidorem
i serem żółtym) na każdego uczestnika, na każdy z 5 dni pobytu,
3) zapewnienie sali wykładowej dla 40 osób. Sala wykładowa usytuowana na terenie
ośrodka, wyposażoną m.in. w sprzęt multimedialny taki jak: ekran oraz rzutnik, laptop,
tablice ścieralną, 2 flipchardy z wkładami wymiennymi uzupełnianymi na bieżąco, z
mazakami w 3 kolorach (czarny, czerwony, zielony), 2 mikrofony, głośniki
umożliwiające emisję nagrania filmowego. Sala wykładowa powinna być dostosowana
do ilości uczestników szkolenia, stwarzać możliwość swobodnej pracy. Sala powinna
spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadać sprawny system
wentylacyjny lub klimatyzację, tak aby temperatura utrzymywała się na stałym
poziomie 20 stopni C.
4) zapewnienie dostępności dodatkowych dwóch pokoi dla 2 Zielonych Edukatorów,
którzy na miejscu, w ośrodku, będą realizować 5-dniowy program edukacyjny z
grupami. (płatne oddzielnie – nie w ramach przedmiotowego postępowania.
Zamawiający wymaga, aby 2 dodatkowe pokoje dla 2 Zielonych Edukatorów były
dostępne (wolne) w terminie realizacji turnusów. Jednocześnie płatność za ich
wykorzystanie nastąpi na podstawie odrębnych faktur wystawionych na
Zamawiającego).
5) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej obecności
dwóch osób pełniących funkcję opiekuna/ koordynatora w następujących obszarach:

a.

w ośrodku edukacji ekologicznej lub szkoleniowo-wypoczynkowym, która to osoba
m.in. skoordynuje zakwaterowanie w ośrodku edukacji ekologicznej lub szkoleniowo wypoczynkowym oraz będzie współpracowała z obsługą ośrodka edukacji ekologicznej
lub ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego,

oraz
b. zagwarantowania świadczenia usługi restauracyjnej, wyłącznie przy użyciu produktów
spełniających normy jakości produktów spożywczych,
c. przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania
artykułów spożywczych m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2015roku poz. 594 z póź. zm.),
d. zapewnienia estetycznego podawania posiłków,
6) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla wszystkich uczestników
organizowanych pobytów.
7) Zamawiający każdorazowo (dla każdej grupy) sporządzi i dostarczy Wykonawcy
imienne listy obecności uczestników pobytów, które stanowić będą poświadczenie
obecności uczestników. Wykonawca ma obowiązek sprawdzać obecność uczestników
każdego dnia i po zakończeniu danego turnusu przekazać ją Zamawiającemu.
8) Gdy ośrodek edukacji znajduje się w odległości dalszej niż 2 km od adresu miejsca zajęć
(wskazanego w Harmonogramie) dla parku krajobrazowego, na który składana jest
oferta, Wykonawca zapewnieni usługę transportową każdego dnia pobytu grupy, celem
przetransportowania uczestników do parku krajobrazowego (miejsca, adresy wskazane
w Harmonogramie) i z powrotem do ośrodka. Przedmiotowa usługa musi zostać
wkalkulowana w cenę składanej oferty, nie ma możliwości oddzielnego fakturowania
tej usługi.
3.
Uczestnicy zobowiązani są do przyjazdu na dany turnus z opiekunami.
Składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na teren każdego z niżej
wymienionych parków krajobrazowych:
1. Brodnicki Park Krajobrazowy - 2 turnusy (maks. 80 osób)
2. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy – 1 turnus (maks. 40 osób)
3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy – 1 turnus (maks. 40 osób)
4. Krajeński Park Krajobrazowy – 1 turnus (maks. 40 osób)
5. Nadgoplański Park Tysiąclecia – 1 turnus (maks. 40 osób)
6. Tucholski Park Krajobrazowy – 2 turnusy (maks. 80 osób)
7. Wdecki Park Krajobrazowy – 1 turnus (maks. 40 osób)
8. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą – 1 turnus (maks. 40 osób)
Termin wykonania zamówienia
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z Harmonogramem
Ramowym, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Przedmiot będzie realizowany etapami. Poszczególne pobyty grup przeprowadzone
zostaną w terminach szczegółowo określonych w Harmonogramie dla każdej z 8 części
zamówienia.

