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Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji jednodniowego wyjazdu studyjnego o charakterze 

krajowym w dniu 4 września 2018 r. do Szubina, celem realizacji operacji pt.: ”Poszukiwanie 

i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie lubuskim na przykładzie 

dobrych praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Planu Operacyjnego KSOW 

na  lata 2018-2019 w zakresie SIR. 

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 30 osób. Szczegółowe informacje dotyczące 30 uczestników wyjazdu zostaną przekazane 

Oferentowi po zawarciu umowy. 

Zamawiający oczekuje zorganizowania jednodniowego wyjazdu studyjnego, który będzie obejmował: 

1. transport autokarowy z miejscowości Kalsk (spod siedziby LODR, Kalsk 91) do Szubina, gm. 

miejsko-wiejska w woj. kujawsko-pomorskim (siedziby Firmy P.W. Lechpol Sp. z o.o., 89- 200 

Szubin, ul. Jana Pawła II 36) – część szkoleniowa wyjazdu; 

2. transport z Szubina do oddalonego ok. 20 km od Szubina – Grocholina – część pokazowa poletek 

doświadczalnych; 

3. transport obejmujący powrót z Grocholina do Kalska (siedziby LODR, Kalsk 91); 

4. wyżywienie (catering): 

• serwis kawowy podczas części szkoleniowej w siedzibie Firmy P.W. Lechpol Sp. z o.o., 

w Szubinie przy ul. Jana Pawła II 36 – dla 30 uczestników wyjazdu oraz 3 wykładowców, pilota 

i kierowcy w sumie 35 osób podczas części szkoleniowej w dniu 4 września 2018 r.; 

• obiad po zakończonej części szkoleniowej w siedzibie Firmy P.W. Lechpol Sp. z o.o., w Szubinie 

przy ul. Jana Pawła II 36 – dla 30 uczestników wyjazdu oraz 3 wykładowców, pilota i kierowcy 

w sumie 35 osób w dniu 4 września 2018 r.; 

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

6. opiekę pilota; 

7. ubezpieczenie KL oraz NNW; 

Jako datę wyjazdu zaplanowano dzień 4 września 2018 r. spod siedziby LODR w Kalsku, 

Kalsk 91 (godzina wyjazdu do uzgodnienia). O dokładnej godzinie wyjazdu uczestników Oferent 

poinformuje Zamawiającego minimum tydzień przed planowanym wyjazdem, mając na uwadze 

planowaną godzinę przyjazdu do Szubina 10:00 – 10:30. Zadaniem Oferenta będzie zapewnienie 

transportu zgodnie z ww. opisem, wyżywienia w postaci serwisu kawowego oraz obiadu zgodnego 

z ww. opisem dla 35 osób w dniu 4 września 2018 r.  

Realizator przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego 

transportu osób. Oferent do realizacji niniejszego zamówienia zapewni sprawny, z ważnymi badaniami 

technicznymi i ubezpieczony autobus, wyposażony w klimatyzację. Kierowca/y skierowany/i 

do wykonania usługi musi/zą posiadać ważne badania lekarskie oraz być przeszkolony w zakresie 

przepisów BHP i ppoż.  


