
 

 

 

 
 
 

 

 

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 lub będących w realizacji 

współfinansowanych  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020. 

1) termin realizacji: 12-13 października 2017 r. 

2) liczba uczestników: 25 osób – przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych i liderów opinii 

publicznej (w tym beneficjentów) 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: 

 Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków 

Krajobrazowych w Krośnie 

 ZAZ/SMAK - lokal cukierniczo -gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Rymanowie 

 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZSCKR w Nowosielcach poprzez budowę 

poligonu uprawowego. 

 Przedszkole moich marzeń – budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę 

Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych 

 Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu 

Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  

 
 

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) współpraca z przedstawicielem beneficjenta w celu przygotowania prezentacji danego 

projektu, w tym przygotowanie materiałów drukowanych dla każdego z uczestników 

wyjazdu na temat każdego z wizytowanych projektów (informacje nt. projektów zostaną 

przekazane Zamawiającemu na 5 dni przed wyjazdem w celu ich weryfikacji), 



 

c) zapewnienie transportu (autobus) dla uczestników w dniach 12-13 października 2017 r. na 

trasie zgodnej z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem, 

d) ubezpieczenie NNW wszystkich uczestników wyjazdu, 

e) zapewnienie uczestnikom wyjazdu obiadu w lokalu gastronomicznym Nasza Chata  

w Rymanowie Zdroju w dniu 12 października br. zgodnie z ustalonym przez 

Zamawiającego menu – kwota ustalona przedstawicielem lokalu gastronomicznego – 

60,00 zł brutto na osobę), 

f) potwierdzenie rezerwacji na własny rachunek 25 miejsc noclegowych ze śniadaniem  

w Chutorze Kozackim (Łukowe 105) w terminie 12/13 października br. (wstępnej 

rezerwacji miejsc noclegowych dokonał Zamawiający – kwota noclegu na jedną osobę  

100 zł brutto), 

g) organizacja kolacji w Chutorze Kozackim w dniu 12 października br. dla wszystkich 

uczestników wyjazdu zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego menu – kwota ustalona  

z przedstawicielem obiektu – 120,00 zł brutto na osobę (godzina kolacji zostanie ustalona 

z przez Zamawiającego na późniejszym etapie), 

h) zapewnienie uczestnikom wyjazdu obiadu w restauracji Muzeum Młynarstwa i Wsi  

w Ustrzykach Dolnych w dniu 13 października br. zgodnie z ustalonym przez 

Zamawiającego menu (kwota ustalona z przedstawicielem restauracji – 90,00 zł brutto na 

osobę); po zakończonym obiedzie będzie miało miejsce zwiedzanie Muzeum Młynarstwa  

i Wsi – zwiedzanie bezkosztowe, 

i) organizacja dwuetapowego 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 oraz 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

połączona z rozrywką; konkursy mają skupiać się na tematyce unijnej/projektów 

zrealizowanych z Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim; konkurs 

zostanie przeprowadzony w dniu 12 października br. na terenie Chutoru Kozackiego  

w godzinach ustalonych przez Zamawiającego (godziny dostaną doprecyzowane przez 

Zamawiającego po ustaleniu szczegółowego harmonogramu wyjazdu), 

j) zapewnienie trzech voucherów zakupowych do sieci sklepów rtv/agd na kwoty: 400,00 zł, 

300,00 zł oraz 200,00 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. 

 

 
 


