SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli mediów
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: 3-4 października 2018 r.
2) liczba uczestników: 30 osób – przedstawiciele mediów z terenu województwa podkarpackiego
zaproszonych przez Zamawiającego
3) zadania Wykonawcy:
a) uzyskanie zgód/pozwoleń do wejścia na teren (w przypadku konieczności ich uzyskania),
na których zrealizowano następujące projekty współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej celem ich zaprezentowania:
 Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu
w MOF Sanok-Lesko (beneficjent: Gmina Miasto Sanok)
 Poprawa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Zagórzu (beneficjent: Gmina Zagórz)
 Przebudowa budynku dworca PKP w miejscowości Mokre w celu jego adaptacji na mieszkania
socjalne (beneficjent: Gmina Zagórz)
 Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum
Wspierania Rodziny (beneficjent: powiat bieszczadzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)
 Wsparcie rodzin z terenu powiatu bieszczadzkiego poprzez działalność placówki wsparcia
dziennego o zasięgu ponadgminnym (beneficjent: powiat bieszczadzki/Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie)
 Jarosław Magiczne Miasto (beneficjent: Gmina Miejska Jarosław)
 Zwiększenie atrakcyjności edukacji przedszkolnej poprzez pozyskanie nowych powierzchni w
przedszkolu w Buszkowicach (beneficjent: Alicja Harłacz)
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.
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b) współpraca z przedstawicielem beneficjenta w celu przygotowania prezentacji danego
projektu – przygotowanie prezentacji oraz przedstawienie efektów wdrażania projektu jest
bezpłatne!!!
c) zapewnienie

transportu

(autobus

klimatyzowany)

dla

uczestników

w

dniach

3-4 października 2018 r. na trasie zgodnej z ustalonym przez Zamawiającego
harmonogramem, tj. Rzeszów – Sanok – Zagórz – Mokre – Ustrzyki Dolne – Arłamów –
Buszkowice – Jarosław – Rzeszów (na wskazanej trasie znajdują się dwa lokale
gastronomiczne, tj. Łodyna oraz Przeworsk),
d) ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu,
e) zapewnienie uczestnikom wyjazdu obiadu w Dębowej Gazdówce w Łodynie w dniu
3 października br. zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego menu (kwota obiadu
ustalona przedstawicielem lokalu – 58,00 zł brutto na osobę); w przypadku zmniejszenia
liczby osób uczestniczących w wizycie, kwota cateringu ulegnie proporcjonalnie
zmniejszeniu do faktycznej liczby osób biorących udział w wizycie,
f) potwierdzenie rezerwacji na własny rachunek 30 miejsc noclegowych ze śniadaniem
w Hotelu Arłamów w terminie 3/4 października br. (wstępnej rezerwacji miejsc
noclegowych dokonał Zamawiający – 10 pokoi jednoosobowych, 10 pokoi dwuosobowych
– całkowity koszt noclegu za wskazaną grupę – 6 942,00 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 Hotelu Arłamów w dniu 3 października br. dla wszystkich
uczestników wyjazdu w formie grilla – menu zostało ustalone przez Zamawiającego z
przedstawicielem Hotelu Arłamów (kwota kolacji ustalona z przedstawicielem obiektu –
303,77 zł brutto na osobę – całość 9 113,01 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 uczestnikom wyjazdu obiadu w karczmie Zajazdu Pastewnik (Przeworsk)
w dniu 4 października br. zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego menu (kwota obiadu
ustalona z przedstawicielem restauracji – 62,00 zł brutto na osobę); w przypadku
zmniejszenia

liczby osób

uczestniczących

w

wizycie,

kwota

cateringu

ulegnie

proporcjonalnie zmniejszeniu do faktycznej liczby osób biorących udział w wizycie,
i) kompleksowe przygotowanie i organizacja konkursu dla uczestników wyjazdu –
przedstawicieli mediów; koncepcja konkursów wraz ze szczegółowym scenariuszem
zostanie

przedstawiona

Zamawiającemu

na

etapie

składania

ofert;

celem

przeprowadzonego konkursu jest edukacja/informacja przedstawicieli mediów nt.
Funduszy Europejskich połączona z rozrywką; konkursy mają skupiać się na tematyce
unijnej/projektów

zrealizowanych

z

Funduszy

Europejskich

w

województwie

podkarpackim; konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 3 października br. na terenie
Hotelu Arłamów po zakwaterowaniu uczestników w pokojach (godziny dostaną
doprecyzowane przez Zamawiającego po ustaleniu szczegółowego harmonogramu
wyjazdu),
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j) zapewnienie trzech voucherów zakupowych do sieci sklepów rtv/agd na kwoty: 300,00 zł,
200,00 zł oraz 150,00 zł jako nagrody dla uczestników zorganizowanego przez
Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego konkursów.
3. Szczegółowy program godzinowy wyjazdu studyjnego zostanie przekazany Wykonawcy na
późniejszym etapie prac.
4. Do oferty Wykonawca dołączy dokumenty wskazane w Zaproszeniu do złożenia oferty.
5. Zamawiający wymaga, aby jeden przedstawiciel Wykonawcy obecny był w każdym dniu
organizowanego wyjazdu studyjnego.
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