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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu studyjnego dla liderów opinii publicznej 

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 2014-2020, w tym również przekazanie informacji dot. 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

1) termin realizacji: 30 kwietnia – 1 maja 2019 r. 

2) liczba uczestników: 40 osób  

3. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania: 

a) wizytacja projektów w dniu 30 kwietnia 2019 r. zrealizowanych z Funduszy Europejskich na 

terenie Bieszczad wskazanych w terminie późniejszym przez Zamawiającego – obszar wizyty 

obejmuje następującą trasę: Rzeszów – Solina – Ustrzyki Dolne – Lutowiska  (długość trasy na 

terenie Bieszczad w dniu 30 kwietnia br. to ok. 220 km) 

b) udział uczestników wyjazdu w pikniku rodzinnym organizowanym odrębnie przez zamawiającego 

w dniu 1 maja br. w Mucznem – trasa obejmuje wyjazd z Lutowisk do Mucznego, przejazdy na 

miejscu, m.in. Wołosate i powrót w godzinach wieczornych do Rzeszowa (długość trasy w dniu  

1 maja br. to ok. 220 km) 

c) zapewnienie transportu (autobus klimatyzowany) dla uczestników w dniach: 

 30 kwietnia br. na trasie Rzeszów – teren Bieszczad (trasa powyżej) w godzinach 8.00 – 

19.00 

 1 maja br. na trasie Muczne – Rzeszów w godzinach 9.00 – 23.00 zgodnej  

z ustalonym przez Zamawiającego w terminie późniejszym harmonogramem, 

d) ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu, 

e) potwierdzenie rezerwacji na własny rachunek miejsca na obiad oraz zapewnienie uczestnikom 

wizyty obiadu w Zajeździe Bieszczadzka Ostoja (Hoszów 10A), według ustalonego przez 

Zamawiającego z przedstawicielem obiektu menu – koszt cateringu na osobę 80,00 zł brutto, 

tj. 3 200,00 zł brutto (na fakturze w przypadku wszystkich 40 uczestników) za wszystkich 

uczestników wyjazdu – kwota obiadu ustalona została z przedstawicielem obiektu Zajazd 

Bieszczadzka Ostoja 

 

Zamawiający na dwa dni przed organizowaną wizytą  ma prawo zgłosić Wykonawcy 

zmniejszenie liczby osób objętych cateringiem – wówczas kwota podana przez Wykonawcę 

ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu do ilości zgłoszonych osób. 
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f) potwierdzenie rezerwacji na własny rachunek 40 miejsc noclegowych ze śniadaniem  

w Stanicy Kresowej Chreptiów w Lutowiskach w terminie z 30 kwietnia na 1 maja br. – jeden 

nocleg (wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych dokonał Zamawiający – 20 pokoi 

dwuosobowych – całkowity koszt noclegu za wskazaną grupę – 7 220,00 zł brutto – 

jednostkowy koszt za pokój to kwota 361,00 zł brutto) – w przypadku zmniejszenia liczby osób 

uczestniczących w wizycie, Wykonawca na własny rachunek zmniejszy ilość zarezerwowanych 

miejsc noclegowych i proporcjonalnie obniży cenę za dany pokój/pokoje, 

g) organizacja kolacji w Stanicy Kresowej Chreptiów w Lutowiskach w dniu 30 kwietnia br. dla 

wszystkich uczestników wyjazdu – menu zostało ustalone przez Zamawiającego  

z przedstawicielem Stanicy Kresowej Chreptiów (kwota kolacji ustalona  

z przedstawicielem obiektu – 220,00 zł brutto na osobę – całość 8 800,00 zł brutto) – godzina 

kolacji zostanie ustalona z Zamawiającym; w przypadku zmniejszenia liczby osób 

uczestniczących w wizycie, kwota cateringu ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu do faktycznej 

liczby osób biorących udział w wizycie, 

h) zapewnienie muzyka do organizowanej kolacji zaproponowanego przez właściciela obiektu 

Stanica Kresowa Chreptiów – kwota ustalona z przedstawicielem obiektu – 738,00 zł brutto za 

6 godzin. 

4. Zamawiający w dniu 30 kwietnia br. na własny rachunek zorganizuje krótkie spotkanie dotyczące 

perspektywy finansowej 2021-2027. 

5. Zamawiający nie zapewnia noclegu dla kierowcy/kierowców obsługującego/obsługujących 

wydarzenie transportowo. 

6. Szczegółowy program godzinowy wizyty w dniu 30 kwietnia br. wraz z podaniem projektów 

realizowanych z Funduszy Europejskich na terenie Bieszczad zostanie podany Wykonawcy na 

późniejszym etapie prac. 

7. Szczegółowy program godzinowy uczestnictwa w wydarzeniu organizowanego w dniu 1 maja br. 

zostanie podany Wykonawcy na późniejszym etapie prac. 

8. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni 

kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania jakiejkolwiek 

części zadania zapisanego w umowie. 

9. Szczegółowy program godzinowy wyjazdu studyjnego zostanie przekazany Wykonawcy na 

późniejszym etapie prac. 

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

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

organizowanego wyjazdu studyjnego – Zamawiający nie zapewnia noclegu dla przedstawiciela 

Wykonawcy. 

 

 
 


