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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdu studyjnego celem realizacji
operacji pt.: Innowacyjne rozwijanie usług opiekuńczych na obszarach wiejskich.
Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych osób do założenia i prowadzenia gospodarstwa
opiekuńczego w województwie lubuskim - na przykładzie dobrych praktyk z województwa
kujawsko-pomorskiego.
Plan wyjazdu studyjnego:
1 dzień CZWARTEK (13.06.2019 r.)
Ok. godz. 7.00 - wyjazd spod siedziby LODR Kalsk, Kalsk 91, 66-100 do dwóch
gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko-pomorskim w celu wizytacji i
wysłuchania wykładów nt. dobrych praktyk w zakresie zakładania i prowadzenia
gospodarstw opiekuńczych.
W tym dniu Wykonawca zapewni:
- obiad (dwudaniowy) dla uczestników wyjazdu w okolicach odwiedzanych gospodarstw
lub na ich terenie,
- kolację w miejscu zakwaterowania,
- nocleg wraz ze śniadaniem.
O dokładnej godzinie wyjazdu Wykonawca poinformuje Zamawiającego minimum tydzień
przed planowanym wyjazdem.

2 dzień PIĄTEK (14.04.2019 r.)
Śniadanie w miejscu zakwaterowania.
Ok. godz. 9.00 wyjazd do trzeciego gospodarstwa opiekuńczego.
Po zakończonej wizycie powrót do Kalska.
W tym dniu Wykonawca zapewni obiad (dwudaniowy).

1. Zakres i cel wizyty:
Wyjazd studyjny ma na celu podniesienie wiedzy w zakresie zakładania, prowadzenia
i funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego dla grupy 20 osób (mieszkańców obszarów
wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, przedstawicieli
organizacji pozarządowych i specjalistów LODR) na przykładzie funkcjonujących już tego
typu gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim oraz zapoznanie z dobrymi
praktykami

uczestników

zainteresowanych

utworzeniem

własnego

gospodarstwa

opiekuńczego.
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Wyjazd powinien zawierać wykłady nt.:
- Tworzenia gospodarstw opiekuńczych ,
- Zapoznanie z formą opieki nad wybraną grupą pensjonariuszy w odwiedzanych
gospodarstwach opiekuńczych.
Operacja będzie polegała na organizacji i przeprowadzeniu wyjazdu studyjnego do trzech
gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Termin wizyty studyjnej: od 13 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. (czwartek –
piątek).
3. Ilość uczestników: 20 osób (rolnicy, doradcy rolniczy, producenci sektora rolnospożywczego, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele świata
nauki).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Kompleksowej

organizacji

wyjazdu

studyjnego

według

ogólnego

planu

przedstawionego w pkt. 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia.
a) Pierwszego dnia – czwartek (13.06.2019 r.) dojazd do dwóch gospodarstw
opiekuńczych.

Następnie

przejazd

do

miejsca

zakwaterowania,

noclegu.

Do Wykonawcy będzie należała kompleksowa organizacja wizyty w gospodarstwie tj.
odpowiednio zgłoszenie wejścia na obiekt, zorganizowanie spotkania z właścicielem
gospodarstwa, wykład merytoryczny oraz praktyczny na temat zakresu działalności
gospodarstwa.
b) Drugiego dnia – piątek (14.06.2019 r.) zaplanowano zorganizowanie wizyty w trzecim
gospodarstwie opiekuńczym. Obiad w drodze powrotnej. Przyjazd do Kalska w
godzinach wieczornych.

2) Zapewnienie noclegu:
Wykonawca zobowiązany będzie dokonać rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych
dla uczestników na czas trwania wyjazdu studyjnego. Zamawiający wymaga
zakwaterowania uczestników w hotelu/gospodarstwie opiekuńczym o standardzie
odpowiadającym min. 3*, zlokalizowanym w granicach do 20 km od odwiedzanych
gospodarstw opiekuńczych. W pokojach z łazienką i prysznicem z dostępem do
zimnej i ciepłej wody przez 24 h na dobę, umywalkę, WC. Obiekt powinien posiadać
klimatyzację zapewniającą temperaturę co najmniej 20°C. Wykonawca zapewni
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zakwaterowanie dla wszystkich uczestników wyjazdu w pokojach 1-2-3-osobowych z
oddzielnymi łóżkami. Zaplanowano jeden nocleg.
3) Zorganizowania wyżywienia – odpowiednio według pkt. 1 Opisu Przedmiotu
Zamówienia Planu wyjazdu studyjnego:
a) śniadanie – 1 (piątek 14.06.2019 r.)
b) obiady – 2 (czwartek 13.06. i piątek 14.06.2019 r.)
c) kolacja – 1 (czwartek 13.06.2019 r.)
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wyżywienia dla uczestników z
zastrzeżeniem, że w dniu przyjazdu i wyjazdu godziny posiłków powinny być
dopasowane do godzin przyjazdu i wyjazdu. W dniu przyjazdu do miejsca
zakwaterowania Wykonawca (niezależnie od godziny dojazdu) zapewni kolację w
miejscu zakwaterowania. W dniu wyjazdu Wykonawca zapewni śniadanie. Śniadania
muszą być serwowane na terenie miejsca noclegu, w którym zakwaterowani zostaną
uczestnicy. Według specyfikacji:
1 dzień – obiad (dwudaniowy), kolacja,
2 dzień - śniadanie, obiad (dwudaniowy),
a) Śniadania w formie bufetu szwedzkiego, w tym min. jedno danie na ciepło;
b) Obiad (dwudaniowy) złożony z zupy i dania drugiego mięsnego, surówki, napoju;
c) Kolacja powinna być złożona z bufetu szwedzkiego, w tym min. jedno danie na
ciepło;
d) Oferent zapewni napoje do posiłków (kawa, herbata, woda).
4) Zapewnienia transportu – Wykonawca zapewni transport autokarowy na trasie
Kalsk – gospodarstwa opiekuńcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Dokona rezerwacji autokaru do dyspozycji uczestników wyjazdu, opłat drogowych
(opłaty autostradowe, parkingi płatne, opłaty postojowe). Zapewni jeden autobus
przystosowany do przewozu ww. liczby osób, wyposażony w klimatyzację oraz
toaletę. Pojazd musi być sprawny technicznie, posiadać aktualny przegląd techniczny,
system ABS, rok produkcji pojazdu nie wcześniejszy niż 2010. Kierowcy skierowani
do wykonania usługi muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz być przeszkoleni
w zakresie przepisów BHP i ppoż. Każdorazowo Wykonawca zawiezie i odwiezie
uczestników wyjazdu studyjnego do celu podróży (np.hotelu, gospodarstw, itp.).

3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

5) Zorganizowania pilota – Wykonawca zapewni podczas wyjazdu studyjnego
obecność pilota. Praca pilota polegać będzie na obsłudze administracyjnej grupy
wyjazdu studyjnego. Pilot odpowiada za bezpieczne dotarcie na miejsca przeznaczenia
oraz za zorganizowanie przejazdu i pobytu wraz z noclegami i wyżywieniem.
Odpowiedzialny

jest

za

zrealizowanie

programu

wyjazdu

i bezpieczeństwo

uczestników, do jego zadań należy też kontrolowanie jakości usług i ich zgodności z
Opisem Przedmiotu Zamówienia. Pilot jest reprezentantem całej grupy.
6) Ubezpieczenia – Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi ubezpieczenie NNW
i KL na cały czas wyjazdu studyjnego.
7) Inne – Wykonawca pokryje inne niezbędne do realizacji przedmiotowego wyjazdu
studyjnego koszty nie wymienione wyżej.
8) UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla wszystkich dodatkowych osób
niezbędnych ze strony Wykonawcy (kierowcy i pilota) zakwaterowanie, wyżywienie i
transport zgodnie z zapotrzebowaniem. Przewidywana liczba uczestników podana w
zapytaniu ofertowym, nie uwzględnia osób zatrudnionych dodatkowo przez
Wykonawcę.
9) Wymagania dotyczące wykonawców (poniższe warunki należy spełnić łącznie):
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji wyjazdów studyjnych
obejmujących co najmniej zakwaterowanie uczestników, wyżywienie, transport
podczas wizyt, pilota. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymagania
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu zrealizowanych usług oraz
stosownych dokumentów potwierdzających należytą realizację tych usług Załącznik nr 4
b) Wykonawca załączy do oferty poszczególne dokumenty, oświadczenia wskazane
w pkt 18 zapytania ofertowego z dnia 10 maja 2019 r. (nasz znak:
LODR.215.1.2019.RO.EM-S).
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