
 

 

 

 
 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej promującej projekty zrealizowane  

z 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: województwo podkarpackie 

4. Data wizyty studyjnej: 24 maja 2016 r. 

5. Liczba uczestników: 12 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: 

 Urząd Gminy Rymanów: Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów 

Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym 

Potokiem 

 Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju: Nasza Chata – lokal 

gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju 

 Wioska indiańska „hokka Hej” Elżbieta Szudy 

Prezentacja projektów przez beneficjentów jest usługą bezkosztową!!! 

 

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) 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, 

c) zapewnienie transportu (autobus/bus ogrzewany/klimatyzowany) dla uczestników w dniu  

24 maja br. na trasie zgodnej z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem, 

d) zapewnienie sandwiczy mięsno-warzywnych i napojów (woda mineralna gazowana  

i niegazowana) dla uczestników podczas podróży, 

e) ubezpieczenie NW wszystkich uczestników wizyty studyjnej, 

f) zapewnienie uczestnikom wizyty studyjnej obiadu w Naszej Chacie (Rymanów Zdrój) według 

ustalonego przez Zamawiającego menu:  



 

 zupa: bulion grzybowy z pierożkami, 

 drugie danie: pierś z kurczaka z mozzarellą i suszonymi pomidorami, opiekane ziemniaki, 

dwa rodzaje surówek, 

 deser: beza malinowa, 

 kompot owocowy, 

 świeżo parzona kawa i herbata. 

 

Zamawiający ustalił z przedstawicielem restauracji kwotę jednostkową cateringu na osobę (kontakt: 

Jolanta Kmak, tel. 664 485 795):  

 

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. 

 

7. Planowana trasa przejazdu (godziny wyjazdu mogą ulec zmianie): 

9.00 – 10.30 – przejazd do Harklowej 

10.30 – 11.15 – wizytacja projektu (Wioska Indiańska) 

11.15 – 12.15 – przejazd do Rymanowa 

12.15 – 13.00 – wizytacja projektu (Uzdrowisko w Rymanowie) 

13.15 – 15.00 – wizytacja projektu Nasza Chata oraz obiad 

15.00 – 16.30 – przejazd do Rzeszowa 

8. Szczegółowy program godzinowy wizyty studyjnej zostanie ustalony z Wykonawcą na późniejszym 

etapie prac. 

9. Do oferty Wykonawca dołączy szczegółowy kosztorys całego zamówienia w rozbiciu na zadania 

wskazane w SOPZ. 

 


