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Załącznik Nr 5 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH 
 

„Dziś nauka - jutro sukces wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

 

1) Zadanie nr 1 : Realizacja Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej  w Wierzchowie: 

2) Czas trwania projektu: 1.09.2012-30.06.2014r. 

a. Dowóz uczniów na zajęcia 

 

Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów,  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

1.  

Dowóz i odwóz uczniów  - zajęcia 

weekendowe „Usłysz ptaki”1 grupa, 

Ortografia na wesoło” – 2 grupy, „Poznaję, 

szanuję, chronię”-1 grupa 

100 4          40 

Dostawca zapewnia opiekę w środku transportu dla 

uczniów biorących udział w projekcie. Data i godzina 

dowozu będzie ustalona według harmonogramu zgodnego 

z kalendarzem roku szkolnego (w każdym semestrze). 

Zostanie przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu 

umowy na transport i będzie  odnawiany co semestr. 

Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z dostawcą 

ma możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie w 

trakcie semestru. 

 

2.  Dowóz i odwóz uczniów  - zajęcia 100 4        40 Dostawca zapewnia opiekę w środku transportu dla 
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Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów,  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

weekendowe „Usłysz ptaki”, Ortografia na 

wesoło” – 2 grupy, Poznaję, szanuję, 

chronię”-1 grupa 

 

uczniów biorących udział w projekcie. Data i godzina 

dowozu będzie ustalona według harmonogramu zgodnego 

z kalendarzem roku szkolnego (w każdym semestrze). 

Zostanie przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu 

umowy na transport i będzie  odnawiany co semestr. 

Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z dostawcą 

ma możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie w 

trakcie semestru. 

 

3.  

Dowóz i odwóz uczniów – zajęcia 

weekendowe „Deutsch ist in”- 2 grupy, – 

„Współczesne źródło informacji”-1 grupa 

100 3 30 

Dostawca zapewnia opiekę w środku transportu dla 

uczniów biorących udział w projekcie. Data i godzina 

dowozu będzie ustalona według harmonogramu zgodnego 

z kalendarzem roku szkolnego (w każdym semestrze). 

Zostanie przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu 

umowy na transport i będzie  odnawiany co semestr. 

Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z dostawcą 

ma możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie w 

trakcie semestru. 

 

4.  

Dowóz i odwóz uczniów – zajęcia 

weekendowe „Deutsch ist in”- 2 grupy, 

„Współczesne źródło informacji”-1 grupa 

100 3 30 

Dostawca zapewnia opiekę w środku transportu dla 

uczniów biorących udział w projekcie. Data i godzina 

dowozu będzie ustalona według harmonogramu zgodnego 

z kalendarzem roku szkolnego (w każdym semestrze). 

Zostanie przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu 

umowy na transport i będzie  odnawiany co semestr. 

Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z dostawcą 

ma możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie w 

trakcie semestru. 
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b. Wyjazdy uczniów na wycieczki, wyjazdy studyjne, wyjazdy terenowe 

Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów, 

dni pobytu 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

1.  

Wyjazd do Koszalina („Ortografia na 

wesoło” – 2 grupy, „Humanek – ze sztuką 

za pan brat” – 1 grupa, „Współczesne 

źródła informacji” – 1 grupa) 

280 1 

1 dzień 

40 uczniów 

4 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport. Dostawca zapewni w ramach ustalonej ceny za  1 

kilometr ceny brutto, wszelkie świadczenia związane z 

wyżywieniem kierowcy, postojem środka transportu na 

płatnych parkingach oraz wynagrodzeniem kierowcy za 

godziny postojowe   

2.  

Wyjazd do Koszalina („Ortografia na 

wesoło” – 2 grupy, „Humanek – ze sztuką 

za pan brat” – 1 grupa, „Współczesne 

źródła informacji” – 1 grupa) 

280 1 

1 dzień         

40 uczniów   

4 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport. Dostawca zapewni w ramach ustalonej ceny za  1 

kilometr ceny brutto, wszelkie świadczenia związane z 

wyżywieniem kierowcy, postojem środka transportu na 

płatnych parkingach oraz wynagrodzeniem kierowcy za 

godziny postojowe   

3.  Wyjazd do Torunia („Usłysz ptaki” – 1 450 1 1 dzień          Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 
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Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów, 

dni pobytu 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

grupa,  „Start po sukces” – 2 grupy)   30 uczniów   

3opiekunó

w 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport. Dostawca zapewni w ramach ustalonej ceny za  1 

kilometr ceny brutto, wszelkie świadczenia związane z 

wyżywieniem kierowcy, postojem środka transportu na 

płatnych parkingach oraz wynagrodzeniem kierowcy za 

godziny postojowe   

4.  
Wyjazd do Torunia ( „Start po sukces” – 2 

grupy)   
450 1 

1 dzień          

20 uczniów   

2opiekunó

w 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport. Dostawca zapewni w ramach ustalonej ceny za  1 

kilometr ceny brutto, wszelkie świadczenia związane z 

noclegiem i wyżywieniem kierowcy, postojem środka 

transportu na płatnych parkingach oraz wynagrodzeniem 

kierowcy za godziny postojowe   

5.  
Wyjazd do Torunia ( „Usłysz ptaki - 

1grupa)   
450 1 

1 dzień          

10 uczniów   

1opiekun 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport. Dostawca zapewni w ramach ustalonej ceny za  1 
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Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów, 

dni pobytu 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

kilometr ceny brutto, wszelkie świadczenia związane z 

wyżywieniem kierowcy, postojem środka transportu na 

płatnych parkingach oraz wynagrodzeniem kierowcy za 

godziny postojowe   

6.  

Wyjazd do Szczecina („Start po sukces – 2 

grupy, „Humanek – ze sztuką za pan brat” 

– 1grupa, „Throught the world with 

english” – 1 grupa) 

300 1 

1 dzień         

40 uczniów   

4 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport. Dostawca zapewni w ramach ustalonej ceny za  1 

kilometr ceny brutto, wszelkie świadczenia związane z  

wyżywieniem kierowcy, postojem środka transportu na 

płatnych parkingach oraz wynagrodzeniem kierowcy za 

godziny postojowe   

7.  

Wyjazd do Szczecina („Start po sukces – 2 

grupy, „Humanek – ze sztuką za pan brat” 

– 1grupa, „Throught the world with 

english” – 1 grupa 

300 1 

1 dzień         

40 uczniów   

4 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport. Dostawca zapewni w ramach ustalonej ceny za  1 

kilometr ceny brutto, wszelkie świadczenia związane z 

wyżywieniem kierowcy, postojem środka transportu na 

płatnych parkingach oraz wynagrodzeniem kierowcy za 

godziny postojowe   

    8. Wyjazd do Szczecina („Humanek – ze 300 1 1 dzień           Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 
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Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów, 

dni pobytu 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

sztuką za pan brat” – 1grupa, „Matematyka 

jest okey” – 1 grupa) 

20 uczniów   

2 

opiekunów 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport. Dostawca zapewni w ramach ustalonej ceny za  1 

kilometr ceny brutto, wszelkie świadczenia związane z 

wyżywieniem kierowcy, postojem środka transportu na 

płatnych parkingach oraz wynagrodzeniem kierowcy za 

godziny postojowe   

9. 

Wyjazd do Szczecina („Humanek – ze 

sztuką za pan brat” – 1grupa, „Matematyka 

jest okey” – 1 grupa) („Ortografia na 

wesoło – 2 grupy) 

300 4 

1 dzień           

40 uczniów   

4 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport. Dostawca zapewni w ramach ustalonej ceny za  1 

kilometr ceny brutto, wszelkie świadczenia związane z 

wyżywieniem kierowcy, postojem środka transportu na 

płatnych parkingach oraz wynagrodzeniem kierowcy za 

godziny postojowe   

10. 

Wyjazd do Szczecina („Ortografia na 

wesoło – 2 grupy) ( 

+  ZS Świerczyna 

200 1 

1 dzień           

20 uczniów   

2 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport. Dostawca zapewni w ramach ustalonej ceny za  1 



Gmina Wierzchowo Strona 7 
 

Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów, 

dni pobytu 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

kilometr ceny brutto, wszelkie świadczenia związane z 

wyżywieniem kierowcy, postojem środka transportu na 

płatnych parkingach oraz wynagrodzeniem kierowcy za 

godziny postojowe   

14. 

Wyjazd do Złocieńca („Matematyka jest 

okey” -  1grupa, „Start po sukces” – 2 

grupy) 

 

30 1 

1 dzień 

30 uczniów 

3 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

15. 

Wyjazd do Złocieńca („Matematyka jest 

okey” -  1grupa, „Start po sukces” – 2 

grupy) 

30 1 

1 dzień 

30 uczniów 

3 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

16. 

Wyjazd do Złocieńca („Matematyka jest 

okey” -  1grupa, „Start po sukces” – 2 

grupy) 

30 1 

1 dzień 

30 uczniów 

3 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

17. 
Wyjazd do Złocieńca („Matematyka jest 

okey” -  1grupa, „Start po sukces” – 2 
30 1 

1 dzień 

30 uczniów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 
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Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów, 

dni pobytu 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

grupy) 3 

opiekunów 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

18. 

Wyjazd do Złocieńca („Matematyka jest 

okey” -  1grupa, „Start po sukces” – 2 

grupy) 

30 1 

1 dzień 

30 uczniów 

3 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

19. 

Wyjazd do Złocieńca („Matematyka jest 

okey” -  1grupa, „Start po sukces” – 2 

grupy) 

30 1 

1 dzień 

30 uczniów 

3 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

20. 

Wyjazd do Złocieńca („Humanek – ze 

sztuką za pan brat” – 1grupa), („Usłysz 

ptaki”-1 grupa), („Poznaję, szanuję, chronię 

– 1 grupa) („Twórcze łapki – 1 grupa”) 

30 4 

1dzień 

40uczniów 

4 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

21. Wyjazd do Złocieńca („Humanek – ze 30 4 1dzień Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 
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Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów, 

dni pobytu 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

sztuką za pan brat” – 1grupa), („Usłysz 

ptaki”-1 grupa), („Poznaję, szanuję, chronię 

– 1 grupa) („Twórcze łapki – 1 grupa”) 

40uczniów 

4 

opiekunów 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

26. 
Wyjazd do Złocieńca („Szkolny Ośrodek 

Kariery” – 2 grupy 
30 1 

1dzień 

35uczniów 

2 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

27. 
Wyjazd do Złocieńca („Szkolny Ośrodek 

Kariery” – 2 grupy 
30 1 

1dzień 

31uczniów 

2 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

28. 
Wyjazd do Stawna(„Twórcze łapki – 1 

grupa”) 
40 1 

1dzień 

10uczniów 

1 opiekun 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  



Gmina Wierzchowo Strona 10 
 

Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów, 

dni pobytu 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

29. 
Wyjazd do Stawna(„Twórcze łapki – 1 

grupa”) 
40 1 

1dzień 

10uczniów 

1 opiekun 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

30. 
Wyjazd do Drawska Pom. („Szkolny 

Ośrodek Kariery” – 2 grupy 
60 1 

1dzień 

35uczniów 

2 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

31. 
Wyjazd do Złocieńca („Szkolny Ośrodek 

Kariery” – 2 grupy 
60 1 

1dzień 

31uczniów 

2 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

33. 
Wyjazd do Drawska Pomorskiego  

(„Matematyka jest okey” -  2 grupy, 
    60 2 

1dzień 

20uczniów 

2 opiekun 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  
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Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów, 

dni pobytu 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

transport.  

34. 
Wyjazd do Drawska Pomorskiego  

(„Matematyka jest okey” -  2 grupy, 
    60 2 

1dzień 

20uczniów 

2 opiekun 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

36. 

Wyjazd do Świerczyny („Usłysz ptaki”-1 

grupa) („Poznaję, szanuję, chronię – 1 

grupa) 

30 2 

1dzień 

20uczniów 

2opiekunó

w 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

37. 
Wyjazd do Świerczyny („Usłysz ptaki”) 

(„Poznaję, szanuję, chronię – 1 grupa) 
30 2 

1dzień 

20uczniów 

2opiekunó

w 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport.  

40. 

Wyjazd do Berlina („Deutsch ist in” – 2 

grupy) + ZS Świerczyna + Gimnazjum 

Wierzchowo 

350 (2/4 

całości 

kilometr

ów) 

1 

1 dzień 

20 uczniów 

2 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym na podstawie kwartalnego 

harmonogramu zgodnego z kalendarzem roku szkolnego i 

harmonogramem zajęć projektowych. Pierwszy zostanie 



Gmina Wierzchowo Strona 12 
 

Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów, 

dni pobytu 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

przekazany realizatorowi do 30 dni po zawarciu umowy na  

transport. Dostawca zapewni w ramach ustalonej ceny za  1 

kilometr ceny brutto, wszelkie świadczenia związane z 

noclegiem i wyżywieniem kierowcy, postojem środka 

transportu na płatnych parkingach oraz wynagrodzeniem 

kierowcy za godziny postojowe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


