
 

 
 

 
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja objazdu studyjnego dla przedstawicieli 

mediów oraz liderów opinii publicznej po projektach zrealizowanych z Funduszy 

Europejskich  w województwie podkarpackim. 

2. Celem zamówienia jest promocja projektów zrealizowanych z Funduszy 

Europejskich w województwie podkarpackim w latach 2007-2013 oraz projektów 

z nowej perspektywy 2014-2020 będących w trakcie realizacji, w tym również 

przekazanie informacji dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

1) termin realizacji: 17-18 października 2019 r. 

2) liczba uczestników: maksymalnie 30 osób – przedstawiciele mediów z terenu 

województwa podkarpackiego i liderów opinii publicznej zaproszonych przez 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, że ostateczna liczba osób 

biorących udział w objeździe może ulec zmniejszeniu.   

3. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:  

a) wizytacja projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich w dniu 

17 października br. na terenie powiatu dębickiego; 

b) wizytacja projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich w dniu 

18 października br. na terenie powiatów: kolbuszowskiego i rzeszowskiego; 

Szczegółowy program godzinowy objazdu w dniu 17 i 18 października wraz 

z podaniem nazw projektów realizowanych z Funduszy Europejskich na terenie 

wskazanych powiatów: dębicki, kolbuszowski i rzeszowski zostanie podany 

Wykonawcy na późniejszym etapie prac 

c) Zapewnienie transportu (autobus klimatyzowany) dla uczestników objazdu: 

 17 października br. w godzinach 8:00 – 19:00; na trasie Rzeszów – 

Dębica, Pustynia, Bobrowa Wola, Kamionka  

 18 października br. w godzinach 8.00 – 16:00 - Kamionka, Kolbuszowa, 

Rzeszów.  

(długość trasy w dniach 17 i 18 października br. to łącznie około 250 km.); 

Szczegóły planowanych tras zostaną uwzględnione i podane w szczegółowym 

harmonogramie, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym w późniejszym 

terminie; 



 

d) Zapewnienie dla wszystkich uczestników wyjazdu poczęstunku na planowanej 

trasie pierwszego dnia objazdu złożonego z napojów: wody mineralnej 

gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 l., dwóch rodzajów soków 

naturalnych w butelkach 0,3 l. Dodatkowo kanapka/croissant. Ostateczna 

forma poczęstunku zostanie uzgodniona w późniejszym terminie jednak koszt 

poczęstunku nie przekroczy 20 zł. brutto na osobę; 

e) ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu; 

f) potwierdzenie rezerwacji na własny rachunek miejsca na obiad* i zapewnienie 

uczestnikom obiadu w „Smaki Radości – Lunch Bar (ul. Aleksandra Fredry 3, 

39 – 200 Dębica) według ustalonego przez Zamawiającego 

z przedstawicielem obiektu menu – koszt cateringu na osobę 100,00 zł brutto.  

tj. 3 000,00 zł brutto (na fakturze w przypadku wszystkich 30 uczestników) 

za wszystkich uczestników wyjazdu – kwota obiadu ustalona została 

z przedstawicielem Baru. W przypadku zmniejszenia liczby osób 

uczestniczących w wizycie, kwota za obiad ulegnie proporcjonalnie 

zmniejszeniu do faktycznej liczby osób biorących udział w wizycie; 

g) potwierdzenie rezerwacji na własny rachunek 30 miejsc noclegowych ze 

śniadaniem w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Cyziówka 

w Kamionce (Kamionka 286, 39 – 122 Kamionka) z 17 na 18 października br. 

– całkowity koszt noclegu za wskazaną grupę – 3 000,00 zł brutto – 

jednostkowy koszt za pokój to kwota 100,00 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; 

h) organizacja kolacji w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Cyziówka 

w Kamionce w dniu 17 października br. dla wszystkich uczestników wyjazdu – 

menu zostanie ustalone w terminie późniejszym z Zamawiającym (kwota 

kolacji ustalona z przedstawicielem obiektu – 230,00 zł brutto na osobę – 

całość 6 900,00 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, 

i) Zamawiający zapewni również nocleg dla kierowcy/kierowców 

obsługującego/obsługujących wydarzenie transportowo. 

j) potwierdzenie rezerwacji na własny rachunek i zapewnienie uczestnikom 

objazdu obiadu (18 października br.), według ustalonego z Zamawiającym 

miejsca i menu – koszt cateringu na osobę 100,00 zł brutto.  tj. 3 000,00 zł 



 

brutto (na fakturze w przypadku wszystkich 30 uczestników) za wszystkich 

uczestników wyjazdu. W przypadku zmniejszenia liczby osób uczestniczących 

w wizycie, kwota za obiad ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu do faktycznej 

liczby osób biorących udział w wizycie 

k) 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 17 

października br. na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego 

Cyziówka w Kamionce (godzina wydarzenia zostanie doprecyzowana przez 

Zamawiającego po ustaleniu szczegółowego harmonogramu wyjazdu), 

l) zapewnienie trzech voucherów zakupowych do sieci sklepów rtv/agd na kwoty: 

500,00 zł, 300,00 zł oraz 150,00 zł jako nagrody dla uczestników 

zorganizowanego przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego konkursów. 

4. 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 

należnego z tytułu wykonania jakiejkolwiek części zadania zapisanego w umowie. 

5. Do oferty Wykonawca dołączy dokumenty wskazane w Zaproszeniu do złożenia 

oferty. 

6. Zamawiający wymaga, aby jeden przedstawiciel Wykonawcy obecny był 

w każdym dniu organizowanego wyjazdu studyjnego – Zamawiający nie zapewnia 

noclegu dla przedstawiciela Wykonawcy. 

 

Zamawiający na dwa dni przed organizowaną wizytą  ma prawo zgłosić Wykonawcy 

zmniejszenie liczby osób objętych noclegiem i cateringiem – wówczas kwota podana przez 

Wykonawcę ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu do ilości zgłoszonych osób. 

 


