Załącznik nr 1 do siwz
ORGANIZACJA WYJAZDU STUDYJNEGO DO NIEMIEC W RAMACH PROJEKTU Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego
w Rzeszowie na poziomie europejskim
Cel wyjazdu:
Wizyta studyjna w Niemczech będzie miała na celu zapoznanie się delegacji polskiej ze specyfiką szkoły, rozwiązaniami
organizacyjnymi i metodycznymi w rzeczywistości niemieckiej, wymianę doświadczeń i informacji.
Miejsce wyjazdu studyjnego: Traben- Trarbach w Niemczech
Planowany termin realizacji usługi: 07.12.2013- 12.12.2013
Termin może ulec zmianie
Liczba osób: 8 osób pełnoletnich
Imienną listę uczestników każdego wyjazdu sporządzi Zamawiający i dostarczy Wykonawcy co najmniej 3 dni przed
terminem wyjazdu.
Planowany ramowy program wizyty:
07.12.2013 (sobota)-

19.00 -

wyjazd do Traben-Trarbach

08.12.2013 (niedziela)-

~17.00-

przyjazd do Traben-Trarbach

09.12.2013 (poniedziałek)
8.00-10.00 wizyta w Gymnasium Traben- Trarbach, spotkanie informacyjne: przedstawienie przedstawicieli zespołów,
omówienie celów wizyty, zasad komunikacji, zwiedzanie szkoły itp.
11.00 – 13.00 – praca w zespołach
13.15-14.00 przerwa obiadowa
14.15- 16.15 - praca w zespołach
16.30- transfer do hotelu
17.00- zwiedzanie miasta, zapoznanie z kulturą Traben- Trarbach (wydatek partnera tzn. Gymnasium TrabenTrarbach)
20.00- kolacja
10.12.2013 (wtorek):
8.00- 12.00- konferencja: zapoznanie się ze specyfiką szkoły partnerskiej oraz ich rozwiązaniami organizacyjnymi
i metodycznymi
12.30- 13.30- przerwa obiadowa
14.00-16.00 – praca w zespołach
17.00- 19.00- zapoznanie z kulturą miasta i regionu (wydatek partnera)
20.00- kolacja
11.12.2013 (środa):

9.00-14.00- konferencja: wymiana doświadczeń, uwag i informacji. Ewaluacja wizyty. Panel dyskusyjny.
14.30 – 15.30 - przerwa obiadowa
17.00- wyjazd do Rzeszowa
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do ramowego programu wizyty.
12.12.2013 (czwartek)-

~ 19.00

przyjazd do Rzeszowa

Wykonawca zapewni dla wszystkich uczestników wyjazdu:
1. Ubezpieczenie NNW i OC, w tym koszty leczenia w wysokości minimum 100 tyś zł/osobę, zaś następstwa od
nieszczęśliwych wypadków w wysokości minimum 50 tyś zł/osobę.
2. Noclegi w Traben Trarbach przez wszystkie dni wyjazdu studyjnego
Nocleg musi spełniać warunki min.:
 pokoje z łazienką – 2-osobowe (3 pokoje) i 1 –osobowe (2 pokoje) – zamiast pokoju 2-osobowego
Wykonawca każdorazowo może zaproponować zamiennie 2 pokoje 1-osobowe)
 pokoje wyposażone w suszarkę do włosów i ręczniki,
 dostęp do TV sat. i Internetu w każdym pokoju,
 standard noclegów co najmniej hotelu dwugwiazdkowego,
 pościel w standardzie,
 w pokojach łazienki z kabiną prysznicową oraz standardowym wyposażeniem,
 woda mineralna, ciepła woda, papier toaletowy w standardzie wliczone w cenie pokoju,
 pokoje dla niepalących,
 w obiekcie powinna być sala udostępniana na spotkania grupy, wyposażona w stoliki i krzesła dla min 15
osób,
 wszystkie noclegi powinny być w tym samym obiekcie przez cały okres pobytu.
3. Wyżywienie, zgodnie z podaną poniżej specyfikacją.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) dla każdego uczestnika
wyjazdu, we wszystkie dni wyjazdu (łącznie z dniami przyjazdu i odjazdu), w tym min.:
Śniadanie / Kolacja:
 Nabiał (150g/na osobę), wędlina (150g/osobę), pieczywo (ilość nielimitowana), dodatek warzywny
(min. 2 rodzaje warzyw – 150g/na osobę), 1 potrawa ciepła: mięsna (200g/na osobę) lub bezmięsna
(200g/na osobę) (na zmianę).
 Napoje ciepłe (kawa, herbata) w liczbie nielimitowanej, napoje zimne (woda) w liczbie
nielimitowanej. Dodatki do napojów ciepłych: cytryna, śmietanka do kawy.
Obiad:
 Zupa(300 ml/os)
 Drugie danie: mięso/ryba min 150g, ziemniaki/kasza/ryż 150g , surówkę lub sałatkę 100g. lub posiłek
jarski (min. 300g/porcja) przy czym liczba posiłków jarskich nie może wystąpić więcej niż 2 x w
tygodniu. Obiady powinny być zróżnicowane. Dany obiad nie powinien powtarzać się częściej niż raz
na tydzień.
 Woda mineralna/napój - min.0,5 l/osobę.
Wykonawca odpowiada za podanie poczęstunku zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności
i żywienia.

4. Transport
Podróż oraz wszystkie przejazdy związane z realizacją wyjazdów będą odbywać się busem lub autokarem klasy lux, ,
spełniającym wymagania dotyczące bezpieczeństwa podróży. Wyposażanie autokaru lub busa: klimatyzacja,
rozkładane miejsca siedzące z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników. Autokar/bus wraz z kierowcą musi być
dostępny przez wszystkie dni pobytu w Traben -Trarbach min. 8 godzin/dobę. Wykonawca szacując koszt transportu
powinien uwzględnić transport z Rzeszowa do Traben -Trarbach i z powrotem + 300 km przejazdu w Traben- Trarbach
+ transport pomiędzy miejscem zakwaterowania, miejscem wyżywienia i szkołą Staatliches Gymnsium Traben
Trarbach.
W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
zastępczy środek transportu (autokar lub bus) o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnych ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na prawidłową realizację przyjętego planu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli autokaru/busa i kierowcy przed rozpoczęciem
podróży.
5. Tłumacz
Wykonawca zapewni tłumacza języka niemieckiego podczas wizyty studyjnej (tłumaczenie polsko-niemieckie,
niemiecko-polskie) w trakcie spotkań merytorycznych. Tłumacz powinien posiadać dobrą znajomość zagadnień z
zakresu szkolnictwa w Polsce i w Niemczech. Tłumacz musi posiadać doświadczenie w tłumaczeniach konferencyjnych
oraz tłumaczeniach dokumentów urzędowych. Czas pracy tłumacza 8h dziennie przez 3 dni pobytu w Traben Trarbach.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za, a przez co cena uwzględnia:
- transport,
- zapewnienie posiłków dla uczestników,
- zapewnienie zakwaterowania dla uczestników,
- zapewnienie tłumacza,
- zapewnienie ubezpieczenia KL, OC i NNW uczestników.
- koszty opłat parkingowych
- koszty przejazdów przez autostrady, oraz inne drogi.

