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Załącznik Nr 8 

 

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 4 : Realizacja Programu Rozwoju Gimnazjum  w Świerczynie: 

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 uczniów na zajęcia realizowane w 

projekcie” 
600 2 

22 uczniów 

jeden dzień 

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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Lp. 
Nazwa Liczba 

km 

Ilość 

grup  

Liczba 

uczniów,  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

2.  
Dowóz uczniów do zakładów pracy w 

regionie w ramach Ośrodka Kariery 
1020 km 4 

45 uczniów 

3 

opiekunów 

1 dzień 

Dostawca zapewnia opiekę w środku transportu dla 

uczniów biorących udział w projekcie. 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 Zamawiający po wcześniejszym 

uzgodnieniu z dostawcą ma możliwość wprowadzenia 

zmian w harmonogramie  

 

 

 

 

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.  Wizyta studyjna w Warszawie 940 km 2 

40 uczniów 

3 dni 

4 

opiekunów 

Data i godzina dowozu i odwiezienia uczniów będą 

ustalane indywidualnie z kierownikiem projektu bądź 

koordynatorem szkolnym. 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   

2.  
 

Wizyta studyjna w Szczecinie- wystawa 

150km 

½ 
1 

10 uczniów 

1 dzień 

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 

Eureka 

razem z 1 grupą z Gimnazjum w 

Wierzchowie 

ogólnej 

liczby 

kilometr

ów 

1 opiekun 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.  
Warsztaty wyjazdowe do Złocieńca 

 
60 km 2 

20 uczniów 

1 dzień 

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.  

4.  

Wycieczka do Berlina 

( ¼ogólnej liczby kilometrów, razem z SP i 

Gimnazjum Wierzchowo) 

175 km 1 

 6 uczniów 

1 dzień 

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. 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   

5.  Wizyta studyjna w Koszalinie i Dobrzycy 200 km 2 20 uczniów 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 

 

2/3 ogólnej liczby kilometrów, razem z 1 

grupą z Gimnazjum w Wierzchowie 

 

2 

opiekunów 
1 dzień 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


