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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdu studyjnego o charakterze 

międzynarodowym, celem realizacji operacji pt.: ”Innowacyjne zwalczanie chwastów metodą 

elektroherbicydu” 

Uczestnikami wyjazdu są: 

1. doradcy i specjaliści Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, 

2. rolnicy z województwa lubuskiego, 

3. przedsiębiorcy sektora rolnego województwa lubuskiego, 

4. przedstawiciele jednostek naukowych, 

w liczbie 45 osób. Szczegółowe informacje dotyczące 45 uczestników wyjazdu zostaną przekazane 

Oferentowi po zawarciu umowy. 

Zamawiający oczekuje zorganizowania wyjazdu studyjnego, który będzie obejmował: 

1. transport autokarowy z miejscowości Kalsk na Europejskie Targi Rolnicze w Bernburg-Strenzfeld 

(Sachsen-Anhalt) w Niemczech; 

2. uczestnictwo w Targach Rolniczych w Bernburg-Strenzfeld (Sachsen-Anhalt) w dniu 12 czerwca 

2018 r.; 

3. uczestnictwo w demonstracji polowej na terenie Targów Rolniczych; 

4. wyżywienie: 

• obiadokolacja w dniu 11 czerwca 2018 r.; 

• śniadanie w dniu 12 czerwca 2018 r.; 

• obiad w dniu 12 czerwca 2018 r.; 

Oferent zapewni napoje do posiłków (kawa, herbata, woda). 

5. noclegi w pokojach 1-2 osobowych w pokojach o standardzie odpowiadającym 

min. 3*- podczas 1 noclegu; 

6. opiekę pilota; 

7. zapewnienie tłumacza ze znajomością języka niemieckiego, branżowego z uwagi na planowany 

w pierwszym dniu, wykład dla uczestników wyjazdu przez jednego z wystawców. Przy tym, tłumacz 

winien być wyposażony w głośnik oraz mikrofon; 

8. ubezpieczenie KL oraz NNW; 

Jako datę wyjazdu zaplanowano dzień 11 czerwca 2018 r. (godzina do uzgodnienia). 

O dokładnej godzinie spotkania uczestników Oferent poinformuje Zamawiającego minimum tydzień 

przed planowanym wyjazdem. Oferent zapewni uczestnikom bilety wstępu na teren odbywania się 

targów. Zadaniem Oferenta będzie zapewnienie 1 noclegu, wyżywienia zgodnego z ww. opisem dla 45 

uczestników wyjazdu oraz tłumacza, kierowcy/-ów i pilota poczynając od 11 czerwca 2018 r. Podróż 

powrotna została zaplanowana na dzień 12 czerwca 2018 r.  
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Oferent musi zapewnić następujące warunki szczegółowe w zakresie 1 noclegu: 

 baza noclegowa znajdować się będzie w Niemczech, 

 dopuszcza się zlokalizowanie bazy noclegowej w promieniu 50 km od miejsca 

odbywania się targów, 

 każdorazowo Oferent dowiezie i odwiezie uczestników wyjazdu studyjnego do celu ich 

podróży (hotel, teren targów Bernburg-Strenzfeld, itp.), 

 uczestnicy mają zostać zakwaterowani w pokojach jedno/dwu-osobowych z łazienką 

w pokojach o standardzie odpowiadającym min. 3*, 

 wszystkie pokoje muszą posiadać dostęp do łazienki wyposażonej min. w wannę 

z baterią/natryskiem lub kabinę natryskową z dostępem do zimnej i ciepłej wody przez 

24 godziny na dobę, umywalkę, WC, 

 obiekt powinien posiadać ogrzewanie/klimatyzację zapewniające temperaturę 

co najmniej 20°C. 

Realizator przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie 

międzynarodowego transportu osób. Oferent do realizacji niniejszego zamówienia zapewni sprawny, 

z ważnymi badaniami technicznymi i ubezpieczony autobus, wyposażony w klimatyzację. Kierowcy 

skierowani do wykonania usługi muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz być przeszkoleni 

w zakresie przepisów BHP i ppoż. Pilot oraz tłumacz powinien posługiwać się komunikatywną 

znajomością języka niemieckiego. 

 


