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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja objazdu studyjnego połączonego 
ze spotkaniem informacyjno – promocyjnym na temat Funduszy Europejskich 
w województwie podkarpackim dla liderów opinii publicznej z regionu.   

2. Organizacja wydarzenia wiąże się z zaproszeniem rzeczników prasowych 
działających m.in. w sektorze samorządowym, medycznym, a także 
reprezentantów  służb mundurowych i instytucji społecznych. Z punktu 
widzenia organizatora jest to spora grupa obdarzonych zaufaniem społecznym 
osób, mających wpływ na politykę informacyjną w regionie. Dlatego też 
istnieje potrzeba, aby została im przekazana specjalistyczna wiedza na temat 
Funduszy Europejskich. Dzięki czemu w swej pracy będą mogli również 
szerzyć informacje na temat środków unijnych, a także będą lepiej 
przygotowani do aplikowania o Fundusze Europejskie w imieniu swych 
instytucji.  
W związku z faktem, że nie wszyscy posiadają jednakowy zasób wiedzy na 
temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
oraz o Funduszach Europejskich, dostępnych w ramach perspektywy 
finansowej 2014 – 2020, szkolenie z pewnością tą wiedzę usystematyzuje 
i ujednolici, przy okazji spełnionych zostanie kilka celów szczegółowych:  
  
- przedstawienie ogólnych informacji o Funduszach Europejskich w regionie 
i stan ich wdrożenia;  
 
- przedstawienie informacji o stanie wdrożenia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i omówienie działań 
promocyjnych związanych z perspektywą finansową 2014 – 2020 oraz 2021 - 
2027;  
 
- wspólne wypracowanie rozwiązań, które mogłyby usprawnić i polepszyć 
proces informowania i promowania Funduszy Europejskich w instytucjach, 
reprezentowanych przez rzeczników prasowych na terenie województwa 
podkarpackiego;  
 
- przekazanie specjalistycznej wiedzy, która zostanie wykorzystana w dalszej 
spójnej komunikacji o Funduszach w instytucjach;  
 
- debata na temat możliwości organizowania wspólnych działań poświęconych 
Funduszom Europejskim; 
 
- wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie spójnej komunikacji 
o Funduszach Europejskich w mediach społecznościowych i na stronach 
internetowych;  
 

3. Termin realizacji: 12-13 grudnia 2019 r.; 
4. Liczba uczestników: maksymalnie 35 osób. Zamawiający zastrzega sobie, 

że ostateczna liczba osób biorących udział w szkoleniu może ulec 
zmniejszeniu; 
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5. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:  
 
- zapewnienie transportu (autobus klimatyzowany) dla uczestników objazdu 
studyjnego do obsługi wydarzenia na trasie o długości maks. 300 km. (trasa 
objazdu wiedzie przez następujące miejscowości: Rzeszów – Przemyśl – 
Arłamów – Ustrzyki Dolne – Rzeszów); 
 
- ubezpieczenie NNW uczestników wydarzenia; 
 
- potwierdzenie na własny rachunek rezerwacji sali, w której zostanie 
przeprowadzone szkolenie w dniu 12 grudnia br. w Muzeum Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu. Zamawiający wstępnie zarezerwował salę 
nieodpłatnie;  
 
- organizacja serwisu kawowego w dniu 12 grudnia w Muzeum Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu, złożonego z następujących elementów: kawa, 
herbata, woda gazowana, woda niegazowana, trzy rodzaje soków, ciastka. 
Kwota usługi nieprzekraczająca 25 zł. brutto/osobę.  – W przypadku 
zmniejszenia liczby uczestników, kwota cateringu ulegnie proporcjonalnie 
zmniejszeniu do faktycznej liczby osób biorących udział w objeździe, 
 
 
- potwierdzenie na własny rachunek rezerwacji obiadu w dniu 12 grudnia 
w restauracji „Cuda Wianki” w Przemyślu zgodnie z następującym menu: zupa 
krem z pieczonych pomidorów, pierś z kurczaka marynowana w tymianku 
i maśle czosnkowym, sernik cytrynowy, kawa, herbata. Obiad w Restauracji 
„Cuda Wianki” wstępnie został zarezerwowany przez Zamawiającego. Kwota 
zestawu 55 zł. brutto/osobę. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników, 
kwota cateringu ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu do faktycznej liczby 
osób biorących udział w objeździe, 
 
 
- potwierdzenie na własny rachunek rezerwacji noclegów ze śniadaniem (noc 
z 12 na 13 grudnia) w Ośrodku Konferencyjno – Szkoleniowym w Arłamowie 
dla wszystkich uczestników szkolenia. Wstępnej rezerwacji dokonał 
Zamawiający. Całkowity koszt noclegu za wskazaną grupę (35 osób) – 
13 932, 00 brutto (25 pokoi jednoosobowych, 5 pokoi dwuosobowych).  
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, 
 
 
- potwierdzenie na własny rachunek rezerwacji miejsca i zamówienie kolacji 
w dniu 12 grudnia br. w Ośrodku Konferencyjno – Szkoleniowym 
w Arłamowie. Godzina kolacji zostanie ustalona z Zamawiającym. Kolacja 
zostanie zamówiona zgodnie z następującym menu: grillowana karkówka, 
kiełbaski z grilla, boczek pieczony, podudzie z kurczaka, zupa gulaszowa, 
kaszanka z cebulą, gulasz warzywny, ziemniaki pieczone, ziemniaczana baba 
z boczkiem, roladki z łososia z serem, wrapy z kurczakiem, pieczone 
warzywa, włoskie antipasti z dodatkami, sałatka z mozzarellą, sałatka z 
tuńczykiem, pieczywo, 3 rodzaje ciast: za kwotę nieprzekraczającą 312, 16 zł 
brutto/osoba. Wstępnej rezerwacji kolacji dokonał Zamawiający. W przypadku 
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zmniejszenia liczby uczestników, kwota za kolację ulegnie proporcjonalnie 
zmniejszeniu do faktycznej liczby osób biorących udział w objeździe, 
 
- potwierdzenie na własny rachunek sali w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, 
w której zostanie przeprowadzone spotkanie informacyjno – promocyjne 
w dniu 13 grudnia, połączone z pokazem inwestycji realizowanych przez 
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ustrzykach Dolnych. 
Zamawiający wstępnie zarezerwował salę nieodpłatnie.   

 
- potwierdzenie na własny rachunek i organizacja serwisu kawowego przez 
Restaurację Niedźwiadek w dniu 13 grudnia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
w Ustrzykach Dolnych, złożonego z następujących elementów: kawa, herbata, 
woda gazowana, woda niegazowana, trzy rodzaje soków, sernik, szarlotka, 
kruche ciastka. Jak również organizacja obiadu zgodnie z następującym 
menu: 2 rodzaje zup (barszcz ukraiński i żurek z kiełbasą), mix pierogów 
(ruskie, z kapustą i grzybami, kaszą i serem), bigos, pieczywo. Kwota łącznie 
nie przekroczy 70 zł. brutto/ osoba. Wstępnej rezerwacji dokonał 
Zamawiający. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników, kwota za 
catering ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu do faktycznej liczby osób 
biorących udział w objeździe. 
 

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

7. Zamawiający ma prawo obniżyć deklarowaną liczbę uczestników wydarzenia 
na 5 dni przed planowaną organizacją objazdu.  

8. Zamawiający wymaga, aby jeden przedstawiciel Wykonawcy obecny 
był w trakcie całego objazdu  – Zamawiający nie zapewnia noclegu, ani 
wyżywienia dla przedstawiciela Wykonawcy, ani dla kierowcy/kierowców 
obsługujących objazd studyjny. 

9. Program wydarzenia zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu 
umowy.  


