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Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
dopuszcza się inne równoznaczne merytorycznie sformułowania
Rezultat 1: Szczegółowy program wycieczki autokarowej po Pojezierzu Kaszubskim
uwzględnia:
przejazd w pierwszym dniu (28.05,2020 r.): Gdańsk - Kartuzy lub przyjazd do Kartuz; w ostatnim dniu
(31.05.2020 r.): Szymbark - Gdańsk lub powrót do Gdańska
wyżywienie: od kolacji 28.05.2020 r. do obiadu 31.05.2020 r.
czas przewidziany na posiłki, który wynosi minimum: śniadanie 30 min. lub o godz. 8.00; obiad 45 minut 1,5 godz. lub o godz. 14.00; kolacja o godz. 19.00
w pierwszym dniu: kolację przy ognisku
w pierwszym dniu: zwiedzanie muzeów w Kartuzach, Kościerzynie i zamku/muzeum w Bytowie lub
zwiedzanie Kartuz, Kościerzyny, Bytowa lub podano nazwy zwiedzanych obiektów
w drugim dniu: spływ kajakowy; biesiadę kaszubską lub biesiadę lub obiadokolację
w trzecim dniu (minimum 3 spośród): przejażdżka konna, rejs na jachtach lub czarter jachtów,
wypoczynek nad jeziorem lub odpoczynek nad jeziorem, wieczór jazzowy
w czwartym dniu: zwiedzanie skansenu/muzeum/Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach
Kiszewskich i pobyt w Centrum Edukacji i Promocji Regionu/CEiPR w Szymbarku
korzystanie z atrakcji oferowanych w pensjonacie lub odpoczynek lub czas wolny
Rezultat 2: Arkusz kalkulacyjny kosztów wycieczki autokarowej
zawiera:
koszt transportu autokarowego w zł: 1 600,00 lub 1 600
koszt noclegów w pokoju 3-osobowym w zł: 720,00 lub 720
cenę jednostkową brutto w zł: kolacja przy ognisku 13,00 lub 13, śniadanie w pensjonacie 9,00 lub 9 i
suchy prowiant 10,00 lub 10
cenę jednostkową brutto spływu kajakowego w zł: 25,00 lub 25
koszt biletów wstępu w zł: 1 080,00 lub 1 080
usługi pilota wycieczek w zł: 960,00 lub 960
marżę biura podróży w zł: 800,00 lub 800
podatek VAT w zł: 184,00 lub 184
całkowity koszt wycieczki dla grupy (suma kosztów świadczeń + marża + podatek VAT) w zł
cenę wycieczki na 1 uczestnika
Rezultat 3: Zamówienie noclegów i wyżywienia w pensjonacie
uwzględnia:
nazwę i adres nadawcy: Biuro Turystyczne Ada; ul. Biskupia 12; 80-875 Gdańsk
nazwę i adres usługodawcy: Pensjonat Kropla; Osiedle Leśne 1; 83-425 Dziemiany
numer imprezy: 52/05/2020
termin świadczeń: 28 - 31.05.2020 r.
strukturę pokojów: 6 pokojów 2-osobowych i 4 pokoje 3-osobowe dla studentów; 1 pokój 2-osobowy dla
opiekunów; 2 pokoje 1-osobowe lub 7 pokojów 2-osobowych, 4 pokoje 3-osobowe, 2 pokoje 1osobowe
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strukturę wyżywienia: 3 śniadania, 1 obiad tradycyjny, 1 kolację przy ognisku, 1 kolację tradycyjną
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przyjazd grupy w dniu: 28.05.2020 r.; wyjazd grupy w dniu: 31.05.2020 r.
podpis Właściciela Biura Podróży Ada: Wika
Rezultat 4: Potwierdzenie przyjęcia zamówienia dla klienta
uwzględnia:
nazwę i adres nadawcy: Biuro Turystyczne Ada; ul. Biskupia 12; 80-875 Gdańsk
nazwę i adres adresata: Studenckie Koło Naukowe/Tomasz Bulak/Przewodniczący Studenckiego Koła
Naukowego, Uniwersytet Gdański; ul. Wita Stwosza 51; 80-312 Gdańsk
nazwę organizowanej imprezy turystycznej: wycieczka na Pojezierze Kaszubskie
rodzaj transportu: autokarowy
noclegi w pensjonacie, wyżywienie
spływ kajakowy z obiadokolacją: trasa: Charzykowy - Swornegacie Duże lub minimum 2 elementy programu
dnia, tj.: spływ kajakami, przejażdżka rowerowa, wstęp na teren parku narodowego oraz biesiada
kaszubska/ obiadokolacja – dania kuchni regionalnej
bilety wstępu do minimum 2 obiektów spośród: Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, Muzeum Kolejnictwa w
Kościerzynie, zamek/muzeum w Bytowie, skansen/muzeum/Kaszubski Park Etnograficzny we
Wdzydzach Kiszewskich, Centrum Edukacji i Promocji Regionu/CEiPR w Szymbarku lub do obiektów
według programu
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pozostałe świadczenia (minimum 3 spośród): usługi pilota wycieczek, wieczór jazzowy, przejażdżka
konna, czarter jachtów, możliwość korzystania z atrakcji pensjonatu, możliwość korzystania z atrakcji
nad jeziorem, udział w warsztatach edukacyjnych
formę płatności: przelew i termin płatności do: 23.04.2020 r.

