
 

 

 

 
 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli mediów 

związanego z projektami zrealizowanych z Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. 

2. Celem zamówienia jest promocja projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich  

w województwie podkarpackim w latach 2007-2013 oraz projektów z nowej perspektywy  

2014-2020 będących w trakcie realizacji, w tym również przekazanie informacji dot. Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

1) termin realizacji: 27-28 października 2016 r. 

2) liczba uczestników: 30 osób – przedstawiciele mediów i liderów opinii publicznej z terenu 

województwa podkarpackiego zaproszonych przez Zamawiającego 

3) zadania Wykonawcy:  

a) uzyskanie zgód/pozwoleń do wejścia na teren (w przypadku konieczności ich uzyskania), 

na których zrealizowano następujące projekty współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej celem ich zaprezentowania: 

 Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim 

(Jasionka) 

 Renowacja i modernizacja zabytkowego opactwa w Jarosławiu na ośrodek kultury (Ośrodek 

Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke)  

 Modelowa sieć współpracy Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara  

w Przemyślu dla upowszechnienia walorów wielokulturowego dziedzictwa Podkarpacia 

(Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego) 

 Rewitalizacja zespołów klasztornego i parkowego na cele społeczne i edukacyjno-kulturalne 

oraz remont i modernizacja budynku przy ul. Grodzkiej 11 (Przemyśl) 

 Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wioski letniskowej Radawa poprzez poprawę jej 

oznakowania, renowację zabytków oraz budowę rowerowej trasy turystycznej (Gmina 

Wiązownica)  

 Wirtualne Muzea Podkarpacia (Muzeum Kresów w Lubaczowie)  

 Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie (Gmina Cieszanów) 

 Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie (Gmina Cieszanów) 

 Wykonanie prac adaptacyjnych oraz termomodernizacyjnych w kompleksie budynków 

Uzdrowiska Horyniec Sp. z o.o. (Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.) 

W przypadku zmiany jakiegokolwiek projektu wskazanego powyżej, Zamawiający dokona 

wszelkich starań, aby zamienić go na inny, przy jednoczesnym zachowaniu terenu/obszaru na 

którym dany projekt został zrealizowany. 

 



 

b) współpraca z przedstawicielem beneficjenta w celu przygotowania prezentacji danego 

projektu, 

c) zapewnienie transportu (autobus klimatyzowany) dla uczestników w dniach 27-28 

października 2016 r. na trasie zgodnej z ustalonym przez Zamawiającego 

harmonogramem, 

d) ubezpieczenie NNW 30 osób – uczestników wyjazdu, 

e) zapewnienie uczestnikom wyjazdu obiadu w Restauracji Cuda Wianki w Przemyślu  

w dniu 27 października br. zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego menu: krem  

z pomidorów; pieczona pierś z kury ze szpinakiem, sosem grzybowym, puree 

ziemniaczane, surówka; torcik marchewkowy; kawa/herbata; woda mineralna z cytryną  

w dzbankach; lemoniada w dzbankach (kwota ustalona przedstawicielem restauracji – 

73,00 zł brutto na osobę), 

f) potwierdzenie rezerwacji na własny rachunek 30 miejsc noclegowych ze śniadaniem  

w Bacówce Radawa w terminie 27/28 października br. (wstępnej rezerwacji miejsc 

noclegowych dokonał Zamawiający – kwota noclegu na całą grupę ustalona  

z przedstawicielem obiektu – 3 000,00 zł brutto za nocleg w domkach Bacówki Radawa 

za wszystkich uczestników), 

g) organizacja kolacji w Bacówce Radawa w dniu 27 października br. dla wszystkich 

uczestników wyjazdu w formie kolacji grilla: dorsz ze szpinakiem, puree ziemniaczano-

selerowe; kiełbaski, karkówka, filet, kaszanka z grilla; ziemniaki pieczone; sałatka grecka 

z fetą; pikle, smalec ze skwarkami; ogórki kiszone; pieczywo; sosy: musztardowy, 

ketchup, czosnkowy; soki owocowe, woda mineralna; kawa, herbata (kwota ustalona  

z przedstawicielem obiektu – 145,00 zł brutto na osobę) – godzina kolacji zostanie 

ustalona z Zamawiającym, 

h) zapewnienie uczestnikom wyjazdu obiadu w Kresowej Osadzie (Basznia Dolna) w dniu  

28 października br. zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego menu: rosół z makaronem 

naleśnikowym, pieczarkami i mięsem; karkówka pieczona w sosie pieczeniowym, 

ziemniaki opiekane, zestaw surówek; krem brulee; kawa/herbata; woda mineralna  

z cytryną w dzbankach, sok pomarańczowy oraz sok jabłkowy w dzbankach (kwota 

ustalona z przedstawicielem restauracji – 60,00 zł brutto na osobę), 

i) zapewnienie biletów wstępu do Zespołu Cerkiewnego w Radrużu w dniu 28 października 

br. (kwota ustalona z przedstawicielem obiektu – 480,00 zł za całą grupę 30 osób), 

j) organizacja dwuetapowego konkursu dla uczestników wyjazdu – przedstawicieli mediów; 

koncepcja konkursów wraz ze szczegółowym scenariuszem zostanie przedstawiona 

Zamawiającemu na etapie składania ofert; celem przeprowadzonego konkursu jest 

edukacja/informacja przedstawicieli mediów nt. Funduszy Europejskich połączona  

z rozrywką; konkursy mają skupiać się na tematyce unijnej/projektów zrealizowanych  

z Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim; konkurs zostanie 

przeprowadzony w dniu 27 października br. na terenie Bacówki Radawa w godz.  

ok. 17.00-19.00 (godziny dostaną doprecyzowane przez Zamawiającego po ustaleniu 

szczegółowego harmonogramu wyjazdu), 

k) zapewnienie trzech voucherów zakupowych do sieci sklepów rtv/agd na kwoty: 300,00 zł, 

200,00 zł oraz 150,00 zł jako nagrody dla uczestników zorganizowanego przez 

Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego konkursów. 



 

3. Szczegółowy program godzinowy wyjazdu studyjnego zostanie przekazany Wykonawcy na 

późniejszym etapie prac. 

4. Do oferty Wykonawca dołączy dokumenty wskazane w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

5. Zamawiający wymaga, aby jeden przedstawiciel Wykonawcy obecny był w każdym dniu 

organizowanego wyjazdu studyjnego. 

 

 
 


