SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli Komisji Europejskiej
oraz liderów opinii publicznej promującej projekty zrealizowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Funduszy Europejskich
w województwie podkarpackim.

2.

Celem

zamówienia jest promocja

projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich

w województwie podkarpackim, w tym również przekazanie informacji dot. Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
3.

Teren wizyty: okolice Rzeszowa

4.

Data wizyty studyjnej: 11 luty 2016 r., godz. 14.00-19.00.

5.

Liczba uczestników: 15 osób

6. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:
a) uzyskanie zgód/pozwoleń na teren (w przypadku konieczności ich uzyskania), na których
zrealizowano następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej celem ich
zaprezentowania – Zamawiający ustalił z poszczególnymi beneficjentami wejścia na teren
projektu:


Politechnika Rzeszowska im. Łukasiewicza – Ośrodek Kształcenia Lotniczego
Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki
Rzeszowskiej
Wykorzystanie narzędzi molekularnych i proteomicznych do poszukiwania genów
i enzymów o potencjale biotechnologicznym



Pratt & Whitney Rzeszów S.A.
Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Napędów Lotniczych przy WSK
„PZL-Rzeszów” S.A.



INNpuls Sp. z o.o.
Dywersyfikacja usług INNpuls Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez rozwój Ośrodka
Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości PINN
Kampania promocyjna związana z dywersyfikacją usług INNpuls Sp. z o. o.
w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych
Dywersyfikacja usług INNpuls Sp. z o. o. w Rzeszowie poprzez utworzenie
Centrum Szkoleń Technicznych

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)

c)

trasa przejazdu:


Rzeszów – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”



Ośrodek Kształcenia Lotniczego (prezentacja projektów)



przejazd S-19 do siedziby firmy INNpuls Sp. z o.o.



przejazd do firmy Pratt & Whitney Rzeszów, ul. Hetmańska 120



przejazd na rzeszowski Rynek (Restauracja Radość)

kompleksowe zorganizowanie prezentacji każdego z projektów z pkt a) w miejscu ich realizacji
oraz zapewnienie udziału min. jednego przedstawiciela każdego z beneficjentów ww. projektów
jako osoby reprezentującej projekt,

d)

zapewnienie transportu (autobus/bus ogrzewany) dla uczestników w dniu 11 lutego br. na trasie
zgodnej z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem w godz. 13.30 – 19.00,

e)

ubezpieczenie NW wszystkich uczestników wizyty studyjnej (kilku uczestników wizyty studyjnej
to obcokrajowcy),

f)

zapewnienie uczestnikom wizyty studyjnej obiadu w Restauracji Radość (Rzeszów, ul. Rynek
24) według ustalonego przez Zamawiającego menu (kontakt: Beata Podkulska, tel.
661 223 198):
przystawka: sałatka z przepiórką i pianką z mleka
zupa: krem z białych warzyw z siankiem bekonowym i grzanką chlebową
drugie danie: stek wołowy z podkarpackim serem bundz, ziemniakami i grillowaną cukinią
deser: suflet czekoladowy z lodami waniliowymi i sosem truskawkowym
świeżo parzona kawa i herbata,
sok naturalny (400 ml/os), woda mineralna niegazowana z miętą i cytryną

Zamawiający na dwa dni przed organizowaną wizytą studyjną ma prawo zgłosić Wykonawcy
zmniejszenie liczby osób objętych cateringiem – wówczas kwota podana przez Wykonawcę
ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu do ilości zgłoszonych osób.
g)

zapewnienie tłumacza języka angielskiego (tłumaczenie konsekutywne) podczas całej wizyty
studyjnej w godz. 13.30-19.00, zarówno w miejscach realizacji projektów, jak również w trakcie
przejazdów do wskazanych beneficjentów oraz obiadu. Zapewniony przez Wykonawcę tłumacz
musi posiadać specjalistyczne słownictwo w zakresie branży lotniczej (słownictwo techniczne)
oraz Funduszy Europejskich.

Zamawiający na dwa dni przed organizowaną wizytą studyjną ma prawo zrezygnować
z tłumacza – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie
obniżone o kwotę podaną w szczegółowym kosztorysie dołączonym do oferty.
7. Szczegółowy program godzinowy wizyty studyjnej zostanie ustalony z Wykonawcą na późniejszym
etapie prac.
8. Do oferty Wykonawca dołączy szczegółowy kosztorys całego zamówienia w rozbiciu na zadania
wskazane w pkt. 5 SOPZ.

