SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty dla przedstawicieli Komisji Europejskiej
oraz liderów opinii publicznej.

2.

Celem zamówienia jest wizytacja projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich
w województwie podkarpackim oraz przedstawienie stanu realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

3.

Teren wizyty: teren Bieszczad

4.

Data wizyty: 22 maja 2018 r., godz. 8.00 – 19.00

5.

Liczba uczestników: 15 osób

6. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:
a)

wizytacja projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich na terenie Bieszczad
wskazanych przez Zamawiającego – obszar wizyty obejmuje następującą trasę: Lesko –
Średnia Wieś – Polańczyk – Cisna – Wetlina – Muczne – Lesko (długość trasy na terenie
Bieszczad ok. 220 km) – nie wliczono trasy z Rzeszowa do Leska i powrotnej do
Rzeszowa,

b)

zapewnienie transportu (autobus/bus klimatyzowany) dla uczestników w dniu 22 maja br.
na

trasie

zgodnej

z ustalonym przez Zamawiającego w terminie późniejszym

harmonogramem w godzinach 8.00 – 19.00 – trasa Rzeszów – teren Bieszczad –
Rzeszów,
c)

zapewnienie uczestnikom wizyty obiadu w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem,
według ustalonego przez Zamawiającego z przedstawicielem Centrum Promocji Leśnictwa
menu – koszt cateringu na osobę 100,00 zł brutto, tj. 1 500,00 zł brutto (na fakturze
w przypadku wszystkich uczestników) za uczestników wyjazdu

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.
d)

zapewnienie

tłumacza języka angielskiego (tłumaczenie konsekutywne/szeptane)

podczas całej wizyty studyjnej w godz. zgodnych z programem wizyty, 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 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 zostanie ustalony z Wykonawcą 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

jakiejkolwiek części zadania zapisanego w umowie.

należnego

z tytułu

wykonania

