Załącznik nr 2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiot zamówienia: Organizacja 3-dniowego wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego
dla uczestników projektu „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu”
Organizacja wyjazdu obejmuje:
- organizację transportu na trasie Ełk - Olsztyn, Olsztyn – Ełk, ( dla 28 osób)
- zorganizowanie 2 noclegów dla 28 osób (trzy dni, 2 noce); Rodzaj obiektu: zakwaterowanie w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym/domu wycieczkowym/ ośrodku
wczasowym bądź schronisku młodzieżowym – klasyf. min. II;
Położenie obiektu: nie więcej niż 20 km od miasta Olsztyn; -zapewnienie pełnego
wyżywienia przez 3 dni dla 28 osób;
- zorganizowanie wyjścia do teatru, w tym zapewnienie biletów;
- zapewnienie dodatkowych atrakcji podczas wyjazdu;
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu w przypadku nieszczęśliwego wypadku (ubezpieczenie
NNW);
ILOŚĆ UCZESNIKÓW PROJEKTU:
- 25 uczestników projektu + 2 wychowawców + trener prowadzący zajęcia;
PROWADZENIE WARSZTATÓW PRZEZ TRENERA ORAZ OPIEKA
WYCHOWAWCÓW ZAPEWNIONA JEST PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
TRANSPORT:
 Przejazdy busem bądź autokarem w obie strony na trasie Ełk - Olsztyn (bądź okolic,
max. do 20 km od miasta Olsztyn);
 przejazdy klimatyzowanym autokarem/busem;
 zapewnienie zastępczego transportu w przypadku awarii pojazdu podstawowego;

Projekt „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

ZAKWATEROWANIE / WYŻYWIENIE:
 zakwaterowania w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym (2 noce) /domu
wycieczkowym/ ośrodku wczasowym bądź schronisku młodzieżowym – klasyf. min.
II;
 pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje jednoosobowe, dwuosobowe bądź
trzyosobowe;
 oddzielne pokoje dla trenera i wychowawców;
 sala warsztatowa, gdzie możliwe będzie przeprowadzenie spotkań grupowych ze
sprawnym sprzętem audiowizualnym (sala powinna być dostępna każdego dnia
pobytu przez 6 godzin dziennie);
 wyżywienie: obiad (zupa + drugie danie + napój) x 3 dni; śniadanie (w formie bufetu)
x 3 dni; kolacja ( w formie bufetu) x 3 dni;
- bufet kawowy w przerwie spotkań grupowych: herbata, kawa, cukier, cytryna, mleko,
soki owocowe, woda, owoce, drobne słone i słodkie przekąski.
DODATKOWO:
 zapewnienie dodatkowych atrakcji, np.: ( możliwość korzystania z gier zespołowych
(np. tenis stołowy, bilard, piłkarzyki) możliwość korzystania z rowerów wodnych
bądź kajaków;
 zapewnienie biletów do teatru oraz (ewentualnego transportu/biletów na transport
zbiorowy w przypadku konieczności dojazdu).
 ubezpieczenie NNW dla uczestników wyjazdu;
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