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Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego transport – Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Na za zamówienie składa organizacja transportu na trasie i w terminach jak poniżej: 

a)  I mobilność  -  wyjazd – niedziela 26.04.2020 r.  - powrót niedziela 03.05.2020 r. 

 Trasa: Bochnia –lotnisko Balice – lotnisko Saloniki – Leptokaria(Grecja) i z powrotem. 

 b)  II mobilność- wyjazd – niedziela 10.05.2020 r. – powrót niedziela 17.05.2020 r.  

 Trasa: Bochnia –lotnisko Balice –lotnisko  Saloniki – Leptokaria(Grecja) i z powrotem. 

c)  III mobilność- wyjazd – niedziela 11.10.2020 r. – powrót niedziela 18.10.2020 r.  

 Trasa: Bochnia –lotnisko Balice – lotnisko Saloniki – Leptokaria(Grecja) i z powrotem. 

2. Zamawiający planuje przeprowadzenie w ramach projektu szkolenia językowego dla trzech 

grup w terminach: 

a)  I grupa – 7 osób,  termin szkolenia: 27.04.2020 r. – 01.05.2020 r. 

b)  II grupa - 7 osób, termin szkolenia: 11.05.2020 r. – 15.05.2020 r. 

c)  III grupa – 6 osób, termin szkolenia: 12.10.2020 r. – 16.10.2020 r. 

 Ilość osób w grupie może ulec zmianie do momentu podpisania umowy. 

3.  Transport będzie obejmował przewóz osób oraz bagażu uczestników. Za bagaż uczestnika rozumie 

się bagaż podręczny (do 10 kg) oraz bagaż główny (do 20 kg) lub zgodnie z wymogami podanymi przez 

przewoźnika, u którego zostanie zakupiona usługa. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego o wymogach dotyczących zasad przewożenia bagażu z wyprzedzeniem co najmniej 

jednego miesiąca.  

 Zadaniem Wykonawcy jest dostosowanie transferów krajowych i międzynarodowych tak, aby 

nauczyciele byli na miejscu zakwaterowania na dzień przez rozpoczęciem szkolenia - opis w pkt. 2 oraz 

zapewnienie opuszczenia miejsca odbywania szkolenia najpóźniej w 2 dniu następującym po terminie 

zakończenia szkolenia. 

4. Transport na lotnisko Balice przeprowadzony będzie busem z miejsca wskazanego przez 

zamawiającego z miejscowości Bochnia.  

5. Transport z lotniska w Salonikach przeprowadzony będzie busem do miejscowości Leptokaria do 

hotelu wskazanego przez zamawiającego. 

 

Bochnia, dnia 13.12.2019 r. 

 

         Piotr Czekaj – dyrektor Szkoły 

         podpis zamawiającego 


