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Załącznik nr 2 - Szczegółowa charakterystyka zamówienia 
 

I część zamówienia – wycieczki przyrodnicze 

1. jednodniowa wycieczka przyrodnicza do Poczopka 

Planowany termin 
wycieczki 

IX-XI.2021r. (dzień tygodnia: sobota) termin zostanie ustalony 
z dyrektorem szkoły SP nr 49. Zmiana terminu możliwa jedynie za 
zgodą Zamawiającego. 

Miejsce wyjazdu 
i powrotu 

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 

Liczba uczestników 16 uczniów/uczennic klas 5-8 szkoły podstawowej 

Liczba opiekunów 
(zapewnia 

Zamawiający) 
2 opiekunów 

Wstępny program 
zakładany przez 
Zamawiającego 

- wizyta w Sanktuarium Świętej Wody, 
- park leśny w Poczopku, 
- ogród leśny położony w Puszczy Knyszyńskiej: przyroda, liczne 

rzeźby z drewna i kamienia, zegary słoneczne, drewniane domki, 
mostki nad strumykiem. “Przytulisko” – ośrodek rehabilitacji 
dzikich ptaków i drobnych ssaków, 

- Tatarska Jurta w Kruszynianach obiad (drugie danie, surówka, 
kompot/napój) 

2. 1 dniowa wycieczka przyrodnicza „Tykocin – Pentowo – Drozdowo” 

Planowany termin 
wycieczki 

IX-XI.2021r. (dzień tygodnia: sobota) termin zostanie ustalony 
z dyrektorem szkoły SP nr 49. Zmiana terminu możliwa jedynie za 
zgodą Zamawiającego. 

Miejsce wyjazdu 
i powrotu 

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 

Liczba uczestników 16 uczniów/uczennic klas 5-8 szkoły podstawowej 

Liczba opiekunów 
(zapewnia 

Zamawiający) 
2 opiekunów 

Wstępny program 
zakładany przez 
Zamawiającego 

- Synagoga w Tykocinie, 
- Dwór i majątek w Pentowie, 
- Europejska Wioska Bociania, 
- Muzeum Przyrody w Drozdowie – „Zabawa w tropicieli 

(odszukiwanie całego drzewa na podstawie planszy z liśćmi oraz 
konkurs rozpoznawczy gatunków drzew).” – lekcja muzealna, 

- (drugie danie, surówka, kompot/napój) 

3. 1 dniowa wycieczka przyrodnicza „Supraśl – Kopna Góra” 
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Planowany termin 
wycieczki 

IX-XI.2021r. (dzień tygodnia: sobota) termin zostanie ustalony 
z dyrektorem szkoły SP nr 49. Zmiana terminu możliwa jedynie za 
zgodą Zamawiającego. 

Miejsce wyjazdu 
i powrotu 

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia 
w Białymstoku 

Liczba uczestników 16 uczniów/uczennic klas 5-8 szkoły podstawowej 
Liczba opiekunów 

(zapewnia 
Zamawiający) 

2 opiekunów 

Wstępny program 
zakładany przez 
Zamawiającego 

 

- zwiedzanie Supraśla: pałac Buchholtzów, Monaster 
Zwiastowania Bogarodzicy z Pałacem Archimandrytów, a w nim 
Muzeum Ikon,  

- Muzeum Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej 
- dworek Zachertów,  
- zwiedzanie Arboretum w Kopnej Górze. 

W trakcie wycieczki Wykonawca zapewni suchy prowiant 
(drożdżówka, napój niegazowany, min. 300 ml.). 

4. 1 dniowa wycieczka przyrodnicza „Suwalszczyzna” 

Planowany termin 
wycieczki 

IX-XI.2021r. (dzień tygodnia: sobota) termin zostanie ustalony 
z dyrektorem szkoły SP nr 49. Zmiana terminu możliwa jedynie za 
zgodą Zamawiającego. 

Miejsce wyjazdu 
i powrotu 

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 

Liczba uczestników 16 uczniów/uczennic klas 5-8 szkoły podstawowej 
Liczba opiekunów 

(zapewnia 
Zamawiający) 

2 opiekunów 

Wstępny program 
zakładany przez 
Zamawiającego 

- zwiedzanie: Muzeum Marii Konopnickiej – wstęp,  
- przejazd do miejscowości Krzywe, zwiedzanie Muzeum 

Wigierskiego PN – wstęp,  
- rejs statkiem z przeszklonym dnem -  Leptodora II 
- przyjazd do Wigier, zwiedzanie – Klasztor Pokamedulski – 

wstęp,  
- Wykonawca zapewni obiad około godziny 14.00 (drugie danie, 

surówka, kompot/napój) oraz w suchy prowiant podczas 
wycieczki (drożdżówka, napój niegazowany, min. 300 ml.). 

UWAGA: 

Szczegółowe 
wymagania 
przewozowe  

- Wykonawca zapewni przewóz uczestników zgodnie  
z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa, 
pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone 
w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 
1997, Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) i innych przepisach 
związanych z przewozem osób – ustawa z dnia 6 września 2001r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r., poz. 2140, 2020,875 i 
1087 z późn. zm.)  – aktualne badania techniczne pojazdów, 
którym będą podróżować uczestnicy, aktualna licencja na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – dla 
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przewoźnika, odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców, 
ubezpieczenie OC, NNW, 

- bus/autokar (klimatyzacja dostępna w czasie jazdy na całej trasie) 
w obie strony, obsługiwany przez doświadczonych kierowców,  

- nagłośnienie z mikrofonem w trakcie realizacji zaplanowanego 
programu wyjazdu. Wyjścia awaryjne, do których dostęp nie 
powinien być niczym utrudniony, dwie gaśnice, apteczka 
doraźnej pomocy. W przypadku awarii środka transportu 
Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek 
transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień 
czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu 
żadnych dodatkowych kosztów.  

- przejazd uczestników tylko w ciągu dnia (tj. w godzinach 7.00-
22.00) 
 

 

II część zamówienia – warsztaty historyczne 

5 dniowe warsztaty „Ku Wolności” 

Planowany termin 
wycieczki 

IX-X.2021r. termin zostanie ustalony z dyrektorem szkoły 
SP nr 49. Zmiana terminu możliwa jedynie za zgodą 
Zamawiającego. 

Miejsce wyjazdu 
i powrotu 

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w 

Białymstoku 
Liczba uczestników 16 uczniów/uczennic klas 5-8 szkoły podstawowej 
Liczba opiekunów 

(zapewnia Zamawiający) 3 opiekunów 

Wstępny program 
zakładany przez 
Zamawiającego 

warsztaty/wyjazd do obozów zagłady niemieckich 
i rosyjskich oraz więzienia polityczne: Rawicz i Wronki 
(wstęp do wszystkich wymienionych miejsc oraz lekcje 
muzealne/warsztaty) 
Treblinka, Warszawa (m.in. Cytadela Warszawska, Powązki 
- Dolina Katyńska, Pawiak), Wronki, Rawicz, Poznań 
i okolice (nocleg),  oraz Centrum Solidarności w Gdańsku.  

UWAGA 

Szczegółowe wymagania 
przewozowe 

- Wykonawca zapewni przewóz uczestników zgodnie  
z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami 
prawa, pojazdami spełniającymi wymagania techniczne 
określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym (tj. Dz. U. z 1997, Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) 
i innych przepisach związanych z przewozem osób – 
ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 
(Dz. U. z 2019r., poz. 2140, 2020,875 i 1087 z późn. zm.)  
– aktualne badania techniczne pojazdów, którym będą 
podróżować uczestnicy, aktualna licencja na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego osób – dla przewoźnika, 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców, 
ubezpieczenie OC, NNW, 
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- bus/autokar (Video, klimatyzacja dostępna w czasie jazdy 
na całej trasie) w obie strony, obsługiwany przez 
doświadczonych kierowców, 

- nagłośnienie z mikrofonem w trakcie realizacji 
zaplanowanego programu wyjazdu. Wyjścia awaryjne, do 
których dostęp nie powinien być niczym utrudniony, dwie 
gaśnice, apteczka doraźnej pomocy. W przypadku awarii 
środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt 
zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie 
powodować opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie 
ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego 
środka transportu oraz kierowców w sytuacji powyżej 
określonej Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie 
zastępczej usługi, 

- przejazd uczestników tylko w ciągu dnia (tj. w godzinach 
7.00-22.00) 

Wymagania dotyczące 
wyżywienia 

(dla wszystkich 
uczestników wycieczki 

+opiekunów) 
 

W pierwszym dniu wycieczki wykonawca zapewni:  
- około godziny 14.00 obiad składający się z dwóch dań 

gorących: zupy i drugiego dania (kotlet/sztuka mięsa + 
ziemniaki/ryż + surówka), napoju oraz deseru,  

- około godziny 18.00 kolację, m.in.: wędliny, sery, masło, 
pieczywo, warzywa, owoce, herbata, woda. 

Podczas pozostałych dni wykonawca zapewni:  
- około godziny 8.00 śniadanie w formie bufetu: wędliny, 

sery, masło, pieczywo, naleśniki, jajecznica, dżem, 
warzywa, owoce, kawa, herbata, woda,  

- około godziny 14.00 obiad składający się z dwóch dań 
gorących: zupy i drugiego dania (kotlet/sztuka mięsa + 
ziemniaki/ryż + surówka), napoju oraz deseru (pucharek z 
lodami, minimum 3 gałki + dodatki), 

-  około godziny 18.00 kolację, m.in.: wędliny, sery, masło, 
pieczywo, warzywa, owoce, herbata, woda. 

Wykonawca zapewni suchy prowiant na podróż do miejsc 
pamięci i w drodze powrotnej (drożdżówka, kanapka z serem, 
napój niegazowany, minimum 300 ml.). 

Wymagania 
dotyczące 

zakwaterowania 
(dla wszystkich 

uczestników wycieczki 
+opiekunów) 

 
 

Zakwaterowanie (Poznań lub okolice) w jednym budynku 
(w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane), 
w pokojach niekoedukacyjnych z maksymalnie 4 łóżkami 
z pościelą (bez łóżek piętrowych), pokoje z węzłem 
sanitarnym (natrysk, umywalka i wc, ciepła woda bez 
ograniczeń) ze standardowym wyposażeniem, pokoje 
i łazienki muszą być estetyczne i czyste, pokoje opiekunów 
i dzieci muszą być usytuowane na tym samym piętrze. 
W przypadku zakwaterowania uczestników wycieczki na 
sąsiadujących kondygnacjach, na każdej z nich musi 
znajdować się pokój opiekunów. Opiekunom 
i kierowcy/kierowcom Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 
osobne pokoje. 
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III cześć zamówienia – wyjścia i wyjazdy edukacyjne 

1. 2 dniowa wycieczka do Warszawy - zwiedzanie miasta, telewizji i „Centrum 
Nauki Kopernik” 

Planowany termin 
wycieczki 

VIII-IX. 2021r. termin zostanie ustalony z dyrektorem 
szkoły SP nr 49. Zmiana terminu możliwa jedynie za zgodą 
Zamawiającego. 

Miejsce wyjazdu 
i powrotu 

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w 

Białymstoku 
Liczba uczestników 16 uczniów/uczennic klas 5-8 szkoły podstawowej 
Liczba opiekunów 

(zapewnia Zamawiający) 2 opiekunów 

Wstępny program 
zakładany przez 
Zamawiającego 

 

TVP-wejściówki, przejazd Metrem, Sejm i Senat, Łazienki 
Królewskie (wejście do parku, bez zwiedzania wnętrz 
obiektów), Starówka, Centrum Nauki Kopernik –
laboratorium chemiczne, fizyczne, biologiczne lub 
robotyczne , 
Warsztaty w przestrzeni miejskiej przy udziale edukatorów 
Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”. 

Szczegółowe wymagania 
przewozowe 

- Wykonawca zapewni przewóz uczestników zgodnie  
z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami 
prawa, pojazdami spełniającymi wymagania techniczne 
określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym (tj. Dz. U. z 1997, Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) 
i innych przepisach związanych z przewozem osób – 
ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 
(Dz. U. z 2019r., poz. 2140, 2020,875 i 1087 z późn. zm.)  
– aktualne badania techniczne pojazdów, którym będą 
podróżować uczestnicy, aktualna licencja na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – dla 
przewoźnika, odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
kierowców, ubezpieczenie OC, NNW, 

- bus/autokar (Video, klimatyzacja dostępna w czasie jazdy 
na całej trasie) w obie strony, obsługiwany przez 
doświadczonych kierowców, 

- nagłośnienie z mikrofonem w trakcie realizacji 
zaplanowanego programu wyjazdu. Wyjścia awaryjne, 
do których dostęp nie powinien być niczym utrudniony, 
dwie gaśnice, apteczka doraźnej pomocy. W przypadku 
awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny 
koszt zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie 
powodować opóźnień czasowych, 

- przejazd uczestników tylko w ciągu dnia (tj. w godzinach 
7.00-22.00). 
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Wymagania dotyczące 

wyżywienia 
(dla wszystkich 

uczestników wycieczki 
+opiekunów) 

 

W pierwszym dniu wycieczki wykonawca zapewni:  
- około godziny 14.00 obiad składający się z dwóch dań 

gorących: zupy i drugiego dania (kotlet/sztuka mięsa + 
ziemniaki/ryż + surówka), napoju oraz deseru,  

- około godziny 18.00 kolację, m.in.: wędliny, sery, masło, 
pieczywo, warzywa, owoce, herbata, woda. 

W drugim dniu wycieczki wykonawca zapewni:  
- około godziny 8.00 śniadanie w formie bufetu: wędliny, 

sery, masło, pieczywo, naleśniki, jajecznica, dżem, kawa, 
herbata, woda,  

- około godziny 14.00 obiad składający się z dwóch dań 
gorących: zupy i drugiego dania (kotlet/sztuka mięsa + 
ziemniaki/ryż + surówka), napoju oraz deseru (pucharek 
z lodami, minimum 3 gałki + dodatki), 

Wykonawca zapewni suchy prowiant na podróż do Warszawy 
i podróż powrotną (drożdżówka, kanapka z serem, napój 
niegazowany, minimum 300 ml.) 

Wymagania 
dotyczące 

zakwaterowania 
(dla wszystkich 

uczestników wycieczki 
+opiekunów) 

Zakwaterowanie (Śródmieście, Starówka) w jednym budynku 
(w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane), 
w pokojach niekoedukacyjnych z maksymalnie 4 łóżkami 
z pościelą (bez łóżek piętrowych), pokoje z  węzłem 
sanitarnym (natrysk, umywalka i wc, ciepła woda bez 
ograniczeń) ze standardowym wyposażeniem, pokoje 
i łazienki muszą być estetyczne i czyste, pokoje opiekunów 
i dzieci muszą być usytuowane na tym samym piętrze. 
W przypadku zakwaterowania uczestników wycieczki na 
sąsiadujących kondygnacjach, na każdej z nich musi 
znajdować się pokój opiekunów. Opiekunom 
i kierowcy/kierowcom Wykonawca zobowiązuje się 
zapewnić osobne pokoje. 

Szczegółowe wymagania 
związane 

z opieką medyczną 

Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej 
polegającej na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezienia 
uczestnika pobytu do przychodni bezpłatnym transportem. 

2.  1 dniowe wyjścia Białystok i okolice: 
1) dwa wyjścia edukacyjne do teatru 
2) wyjście do lokalu gastronomicznego typu pizzeria  
3) wyjście do Epi-Centrum Nauki (Stadion Miejski w Białymstoku) 
4) dwa wyjścia do lokalnych mediów. 

Planowany termin 
wycieczek 

VIII-IX. 2021r. termin zostanie ustalony z dyrektorem 
szkoły SP nr 49. Zmiana terminu możliwa jedynie za zgodą 
Zamawiającego. 

Miejsce wyjazdu 
i powrotu 

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia 

w Białymstoku 

Liczba uczestników 

1) dwa wyjścia edukacyjne do teatru 18 osób + 2 
opiekunów (każde wyjście) 

2) wyjście do lokalu gastronomicznego typu pizzeria oraz 
lodziarnia 8 osób + 2 opiekunów 
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3) wyjście do Epi-Centrum Nauki (Stadion Miejski 
w Białymstoku) 8 osób + 2 opiekunów 

4) dwa wyjścia do lokalnych mediów 16 osób + 2 
opiekunów (każde wyjście) 

Liczba opiekunów 
(zapewnia Zamawiający) 2 opiekunów 

Program 

Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom i opiekunom 
bilety wstępów do wszystkich wymienionych miejsc, 
przewóz do i z miejsca docelowego, a w przypadku lokalów 
gastronomicznych zapewni poczęstunek na własny koszt 
(dotyczy punktu 2). 

Szczegółowe wymagania 
przewozowe 

- Wykonawca zapewni przewóz uczestników zgodnie  
z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami 
prawa, pojazdami spełniającymi wymagania techniczne 
określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym (tj. Dz. U. z 1997, Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) 
i innych przepisach związanych z przewozem osób – 
ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 
(Dz. U. z 2019r., poz. 2140, 2020,875 i 1087 z późn. zm.)  
– aktualne badania techniczne pojazdów, którym będą 
podróżować uczestnicy, aktualna licencja na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – dla 
przewoźnika, odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
kierowców, ubezpieczenie OC, NNW, 

- bus/autokar (klimatyzacja dostępna w czasie jazdy na całej 
trasie) w obie strony, obsługiwany przez doświadczonych 
kierowców,  

- nagłośnienie z mikrofonem w trakcie realizacji 
zaplanowanego programu wyjazdu. Wyjścia awaryjne, do 
których dostęp nie powinien być niczym utrudniony, dwie 
gaśnice, apteczka doraźnej pomocy. W przypadku awarii 
środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt 
zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie 
powodować opóźnień czasowych. Zamawiający nie 
będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych 
kosztów, 

- przejazd uczestników tylko w ciągu dnia (tj. w godzinach 
7.00-22.00). 

Wymagania dotyczące 
wyżywienia 

(dla wszystkich 
uczestników wycieczki 

+opiekunów) 

Dotyczy tylko „2) wyjście do lokalu gastronomicznego typu 
pizzeria i lodziarni 8 osób + 2 opiekunów” 
Wyjście do popularnej pizzerii, gdzie serwowane są pizze na 
cieście bezglutenowym. Każdy uczestnik otrzymuje pizzę 
w rozmiarze min. 30 cm oraz napój min. 200 ml. 

Wyjście do kawiarni/lodziarni (lokal gastronomiczny 
specjalizujący się produkcją lodów) deser dla każdego 
uczestnika (pucharek z lodami, minimum 3 gałki + dodatki). 
Wykonawca zapewni suchy prowiant podczas wyjść 1,3,4 
(drożdżówka, napój niegazowany, minimum 300 ml.) 

 
 
 


