
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

AUTOKAROWA WYCIECZKA „POMORZE ZACHODNIE” 
(Szczecin, Świnoujście, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Wolin) 

22-25 września 2022 r. 
 

Ramowy program: 
22 września 2022:  

• wyjazd z Kielc wczesnym rankiem, przejazd do Szczecina 

• zwiedzanie Szczecina: m.in. autokarowy objazd miasta oraz zwiedzanie piesze, w tym m.in.: 
gwiaździsta zabudowa centrum, Zamek Książąt Pomorskich, Bazylika Św. Jakuba z wjazdem na 
punkt widokowy na wieży, Wały Chrobrego (gmachy secesyjne i modernistyczne, trasy 
widokowe, rzeźby nawiązujące do kultury starożytnego Egiptu i Rzymu), Ratusz (Czerwony i 
Zielony)  

• obiadokolacja 

• nocleg 
23 września 2022: 

• śniadanie 

• przejazd do Świnoujścia  

• zwiedzanie Świnoujścia: m.in. Kościół św. Lutra – wejście na wieżę widokową, latarnia morska 
wejście na taras widokowy), Fort Gerharda, Podziemne Miasto 

• rejs katamaranem „Kraina 44 wysp” – rzeka Świna i jej odnogi  

• uroczysta obiadokolacja z muzyką i tańcami 

• nocleg 
24 września 2022:  

• śniadanie  

• przejazd do Kamienia Pomorskiego  

• zwiedzanie Kamienia Pomorskiego: m.in. Katedra z cennymi organami, Pałac Biskupi, XVIII-
wieczny dworek Ewalda von Kleist, gotycki ratusz miejski, Brama Wolińska, fragmenty murów 
miejskich) 

• przejazd do Międzyzdrojów  

• zwiedzanie Międzyzdrojów: m.in. pensjonaty i hotele z początków XX wieku, molo, park 
zdrojowy, Aleja Gwiazd, Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego)  

• obiadokolacja 

• nocleg 
25 września 2022: 

• śniadanie 

• przejazd do Wolina  

• zwiedzanie Wolina: m.in. pozostałości średniowiecznych murów miejskich, kolegiata św. 
Mikołaja, Skansen Słowian i Wikingów -zwiedzanie rekonstrukcji zabudowań mieszkalnych i 
rzemieślniczych z okresu wczesnego średniowiecza  

• obiad 

• wyjazd  w drogę powrotną do Kielc 

• przyjazd do Kielc w godzinach wieczornych 
 
  



 
   Świadczenia zawarte w cenie wycieczki: 

1. Transport autokarem klasy lux, wyposażonym co najmniej w: 
a) klimatyzację z indywidualnymi nawiewami, 
b) fotele z regulowanym kątem siedzenia, 
c) pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, 
d) barek, 
e) toaletę przystosowaną do użytku w czasie jazdy, umożliwiającą korzystanie bez ograniczeń 

przez cały okres trwania wycieczki i jej serwis (opróżniana w przypadku przepełnienia 
zbiornika), 

f) odtwarzacz DVD; 
 i posiadającym dokumenty dopuszczające je do ruchu na trasie wycieczki oraz zapewnienie osób 
uprawnionych do kierowania, w ilości gwarantującej możliwość realizacji programu wycieczki, z 
równoczesnym zachowaniem wymaganego czasu pracy kierowców. 

2. Pojazd zastępczy o parametrach jak w ust. 1, w  przypadku awarii lub niedopuszczenia pojazdu 
do ruchu przez właściwe służby, podstawiony w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od 
awarii/niedopuszczenia do ruchu; 

3. Kawa (ze śmietanką lub bez), herbata, cukier podczas podróży autokarowej – bez ograniczeń 
ilościowych; 

4. Ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika wycieczki. 
5. Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, wszelkie opłaty miejscowe i klimatyczne; 
6. Przejazd na trasie wycieczki wraz z wszelkimi kosztami związanymi z przejazdem autokarów na 

tej trasie, w tym ew. koszty przeprawy promowej; 
7. Transport na trasie do zwiedzanych obiektów. Jeżeli dojazd autokarami nie jest możliwy, 

wykonawca pokrywa koszt dojazdu do miejsc zwiedzania środkami komunikacji zbiorowej; 
8. Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu/hotelach co najmniej trzygwiazdkowym/-ych, w pokojach 

dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju. 
Uwaga: Zamawiający zastrzega konieczność zapewnienia przez Wykonawcę do 2 pokoi 

jednoosobowych, w przypadku nieparzystej liczby osób lub braku możliwości 
sparowania osób w ramach danej płci. Zamawiający dopuszcza zakwaterowanie w 
pokojach trzyosobowych jedynie na wniosek Zamawiającego albo po uzyskaniu przez 
Wykonawcę zgody Zamawiającego. 

9. Wyżywienie:  
a) 3 śniadania serwowane lub w formie bufetu (pieczywo, pieczywo słodkie, nabiał, sery, masło, 

wędliny, dżem itp., herbata, kawa, soki); 
b) 2 obiadokolacje  serwowane lub w formie bufetu, obejmujące co najmniej jeden z poniższych 

zestawów: 
-  przystawka + drugie danie z surówką + deser + napój albo  
-  zupa + drugie danie z surówką + deser + napój; 

c) 1 obiad  serwowany lub w formie bufetu (zupa lub przystawka, drugie danie z surówką, deser, 
napój): 

d) 1 uroczysta obiadokolacja przy muzyce mechanicznej lub na żywo (trwająca co najmniej 4 
godziny), z wyżywieniem dla wszystkich uczestników wycieczki, obejmującym co najmniej: 2 
przystawki, 2 dania na gorąco, zimną płytę mięs i serów, 2 sałatki, dwa rodzaje ciasta, napoje 
zimne i gorące;                                  
Uwaga: Zamawiający wymaga, aby uczestnicy wycieczki mieli możliwość 
zamówienia/wyboru dań wegetariańskich podczas wszystkich posiłków. 

10.  Wypożyczenie systemu Tour Guide; 
11.  Realizacja programu wycieczki; 
12. Bilety wstępów do wszystkich zwiedzanych obiektów, o ile są wymagane w danym 

miejscu/obiekcie oraz na rejs katamaranem. Jeżeli miejsce/obiekt udostępniane są do 
zwiedzania wewnątrz, Wykonawca zapewni bilety na takie zwiedzanie. 



13.  Zapewnienie uprawnionego pilota; 
14.  Zapewnienie uprawnionych przewodników  lokalnych we wszystkich zwiedzanych 

miejscach/obiektach.  
 

 
Uwagi:  

1. Wykonawca ma prawo dokonania zmian w kolejności zwiedzania miejsc/obiektów pod 
warunkiem realizacji programu w pełnym zakresie.   

2. Wykonawca może w trakcie wycieczki zmieniać miejsca zakwaterowania grupy, z 
zastrzeżeniem, że w każdym miejscu noclegu uczestnicy wycieczki muszą być zakwaterowani w 
jednym hotelu. 

3. Śniadania winny być serwowane w miejscach zakwaterowania uczestników wycieczki. 
 

 
 
 


