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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 77580-2016 z dnia 2016-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dąbrowa Górnicza
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych - trzy grupy
sportowe. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania: Zadanie 1. Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej
dla uczniów klas sportowych...
Termin składania ofert: 2016-04-15

Numer ogłoszenia: 78508 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 77580 - 2016 data 05.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków, ul. Chopina 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj.
śląskie, tel. 0-32 2626869, 2626968, fax. 0-32 2626968.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV..
W ogłoszeniu jest: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych Część Nr 3. Zadanie 3
Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych - grupa lekkoatletów. 1.
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW / TERMIN WYJAZDU 1) Przewidywana ilość uczestników
95 osób (młodzież osoby płatne) + 8 opiekunów (osoby bezpłatne). Razem 103 osoby. 2) Wymagany
termin pobytu grupy d 11.09.2016 r. - 16.09.2016r. (pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu i
kończy się obiadem w dniu wyjazdu). 2. MIEJSCOWOŚĆ / ŚRODEK TRANSPORTU 1) Miejscowość:
do 300 km od Dąbrowy Górniczej 2) Środek transportu - autokar, bus) 3. OBIEKT / BAZA
NOCLEGOWA / BAZA TRENINGOWA 1) Baza noclegowa - pokoje 2,3,4 osobowe, budynek
( budynki) murowane ze stałym CO. 2) Zamawiający nie dopuszcza domków kempingowych. 3)
Zakwaterowanie w jednym budynku. Stołówka na terenie ośrodka. 4) Zamawiający nie dopuszcza
łóżek piętrowych. 5) Osobne pokoje dla opiekunów (osobne dla kobiet i osobno dla mężczyzn). 6)
Pokoje wyposażone w pełen węzeł sanitarnym. 7) Na terenie ośrodka stadion pełnowymiarowy
(400m), tartanowy z dostępem do sprzętu lekkoatletycznego (bloki, płotki, kule itd.) dostępny dla 2
grup treningowych przez 2 godziny 2 x dziennie (razem 4 godziny dziennie) 8) Na terenie ośrodka
hala sportowa dostępna dla 2 grup treningowych przez 2 godziny dziennie (razem 4 godziny dziennie)
9) Na terenie ośrodka kryta pływalnia 25 m (6 torów) dostępna dla 2 grup treningowych przez 2
godziny dziennie (razem 4 godziny dziennie). 10) Sauna siłownia dostępne bezpłatnie w każdym dniu
pobytu przez minimum 2 godziny. 11) Codziennie dla 20 zawodników 3 zabiegi odnowy biologicznej
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wyłączając z tego saunę (np. solanki, hydromasaże, masaże itp.). 12) W pobliżu teren zalesiony,
górzysty. 13) Na terenie ośrodka kompleks boisk sportowych do gier zespołowych, korty - bezpłatne
korzystanie. 4. OPIEKA MEDYCZNA 1) Lekarz dochodzący (na wezwanie). 2) Izolatka dla chorych. 3)
Zapewnienie leków pierwszej pomocy. 5. WYŻYWIENIE 1) Trzy posiłki dziennie z
podwieczorkiem /śniadanie, obiad, kolacja/. Zgodnie z dziennym minimalnym zapotrzebowaniem
energetycznym tj. 3500 kcal. 2) Suchy prowiant na podróż, sok 3) Codziennie 0,5 l wody mineralnej
niegazowanej dla każdego uczestnika obozu. 6. W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 1) Zapewnienia bezpłatnego pobytu i
przejazdu dla opiekunów. 2) Ubezpieczenie uczestników w czasie podróży i pobytu od
nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie mniejsza niż 10 000,00 zł..
W ogłoszeniu powinno być: Załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych Część Nr 3.
Zadanie 3 Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej dla uczniów klas sportowych - grupa lekkoatletów.
1. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW / TERMIN WYJAZDU 1) Przewidywana ilość
uczestników 95 osób (młodzież osoby płatne) + 8 opiekunów (osoby bezpłatne). Razem 103 osoby. 2)
Wymagany termin pobytu grupy od 11.09.2016 r. - 16.09.2016r. (pobyt rozpoczyna się obiadem w
dniu przyjazdu i kończy się obiadem w dniu wyjazdu). 2. MIEJSCOWOŚĆ / ŚRODEK TRANSPORTU
1) Miejscowość: do 300 km od Dąbrowy Górniczej 2) Środek transportu - autokar, bus) 3. OBIEKT /
BAZA NOCLEGOWA / BAZA TRENINGOWA 1) Baza noclegowa - pokoje 2,3,4 osobowe, budynek
( budynki) murowane ze stałym CO. 2) Zamawiający nie dopuszcza domków kempingowych. 3)
Stołówka na terenie ośrodka. 4) Zamawiający nie dopuszcza łóżek piętrowych. 5) Osobne pokoje dla
opiekunów (osobne dla kobiet i osobno dla mężczyzn). 6) Pokoje wyposażone w pełen węzeł
sanitarnym. 7) Na terenie ośrodka lub w pobliżu ( do 1 km ) stadion 400- metrowy, tartanowy z
dostępem do sprzętu lekkoatletycznego, dostępny dla 2 grup treningowych przez 2 godziny dziennie
( razem 4 godziny dziennie), a w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych zamiennie hala
lekkoatletyczna ( min. 80 m) w tym samym wymiarze czasowym w godz. od 10.00 do 12.00 i od 15.00
do 17.00. 8) Na terenie ośrodka lub w pobliżu ( do 1 km ) hala sportowa do gier zespołowych
dostępna dla 2 grup treningowych przez 1,5 godz. (razem 3 godziny) minimum 3 razy w ciągu całego
pobytu od 10.00 do 13.00. 9) Na terenie ośrodka lub w pobliżu ( do 1 km ) kryta pływalnia ( min. 6
torów, dł. 25 m) dostępna dla 2 grup treningowych przez 1 godzinę (razem 2 godziny) minimum 3 razy
w ciągu całego pobytu od 16.00 do 21.00. 10) Sauna i siłownia dostępna bezpłatnie w każdym dniu
pobytu przez minimum 2 godziny dziennie 11) Codziennie 3 zabiegi odnowy biologicznej dla każdego
ucznia wyłączając z tego saunę (np. hydromasaże, krioterapia, masaże itp.) 12) Ośrodek położony w
pobliżu ( do 1 km) terenu leśnego, płaskiego z naturalnymi ścieżkami leśnymi z pętlą biegową
minimum 2 km. 4. OPIEKA MEDYCZNA 1) Lekarz dochodzący (na wezwanie). 2) Izolatka dla
chorych. 3) Zapewnienie leków pierwszej pomocy. 5. WYŻYWIENIE 1) Trzy posiłki dziennie z
podwieczorkiem /śniadanie, obiad, kolacja/. Zgodnie z dziennym minimalnym zapotrzebowaniem
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energetycznym tj. 3500 kcal. 2) Codziennie 0,5 l wody mineralnej niegazowanej dla każdego
uczestnika obozu. 6. W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA
ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 1) Zapewnienia bezpłatnego pobytu i przejazdu dla opiekunów. 2)
Ubezpieczenie uczestników w czasie podróży i pobytu od nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie
mniejsza niż 10 000,00 zł..
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