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Załącznik nr 1 do SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

na usługę kompleksowej organizacji udziału przedsiębiorców w misjach gospodarczych 

w Europie 

w ramach projektu „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu 

na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja udziału przedsiębiorców w misjach 

gospodarczych organizowanych w ramach Projektu na terenie Europy1 obejmująca: 

 

w zakresie zamówienia podstawowego organizację 4 Misji gospodarczych, a każda z nich 

obejmuje swoim zakresem: 

1) bilety lotnicze,  

2) usługę hotelową ze śniadaniami i transferem lotniskowym zagranicą, 

3) ubezpieczenie, 

4) bilety wstępu na Wydarzenie (jeśli dotyczy). 

 

w zakresie prawa opcji organizację maksymalnie 8 Misji gospodarczych, a każda z nich 

obejmuje swoim zakresem: 

1) bilety lotnicze,  

2) usługę hotelową ze śniadaniami i transferem lotniskowym zagranicą, 

3) ubezpieczenie, 

4) bilety wstępu na Wydarzenie (jeśli dotyczy). 

 

 

 
1 Zamawiający dopuszcza również państwa częściowo położone w Europie. 
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Zamawiający wskazuje, iż w 1 (jednym) Wyjeździe będzie brać udział minimum 2 (dwóch), 

a maksymalnie 4 (czterech) Uczestników wyjazdu.   

 

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez złożenie Wykonawcy 

jednostronnego oświadczenia na zasadach opisanych w umowie, której wzór stanowi Załącznik 

nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

Zamawiający przewiduje, że najczęstszymi kierunkami odbywania podróży będą: Niemcy 

(Berlin, Kolonia, Hannover, Frankfurt, Norymberga, Monachium), Finlandia (Helsinki), 

Portugalia (Lizbona), Francja (Paryż), Włochy (Bolonia, Mediolan/Rho), Wielka Brytania 

(Londyn), Szwecja (Sztokholm). Zamawiający zastrzega, iż wskazane kraje/miasta mogą ulec 

zmianie na etapie właściwej realizacji Przedmiotu zamówienia.  

 

Szczegółowy opis zadań leżących po stronie Wykonawcy został wskazany w niniejszym 

SOPZ. 

 

Słowniczek: 

Koszty z tytułu logistyki Wyjazdu – koszty, które będą podlegały refundacji na rzecz 

Wykonawcy przez Zamawiającego, tj. bilety lotnicze, usługa hotelowa ze śniadaniami i transferem 

lotniskowym zagranicą, ubezpieczenie, bilety wstępu na Wydarzenie (jeśli dotyczy) 

Misja gospodarcza / Wyjazd – podróż Uczestników wyjazdu, połączona z udziałem 

w Wydarzeniu w ramach Projektu 

Projekt – projekt pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu 

na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18 

Przedsiębiorca – podmiot, który bierze udział w Projekcie  

Uczestnik wyjazdu – osoba fizyczna z ramienia Przedsiębiorcy, biorąca udział w Wyjeździe 

Wydarzenie – targi lub wystawy za granicą, a także wydarzenie typu konferencja, spotkanie 

z potencjalnymi partnerami biznesowymi, kongres, giełda lub inne wydarzenie o charakterze 

gospodarczym 
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I. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. WYMOGI OGÓLNE: 

1) Wszelkie uzgodnienia dotyczące realizacji Przedmiotu zamówienia pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą, w tym składanie Zleceń i Ofert podróży, o których mowa w dalszych zapisach 

SOPZ, dokonywane będą drogą mailową na adresy osób do kontaktu wskazane w umowie, 

chyba że zapisy SOPZ lub umowy stanowią inaczej.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 

realizacji Przedmiotu zamówienia i uwzględniania jego uwag i spostrzeżeń.  

3) Wszystkie działania związane z realizacją wszystkich zadań wymagają konsultacji 

i zatwierdzenia przez Zamawiającego, a Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie 

Przedmiotu zamówienia zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych 

realizacją Przedmiotu zamówienia zgodnie z umową i niniejszym SOPZ.  

5) Wykonawca jest zobowiązany realizować wszystkie działania z dochowaniem najwyższej 

staranności i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 

w trakcie wykonywania Przedmiotu zamówienia od Zamawiającego i Przedsiębiorców, a także 

dokumentacji dotyczącej realizacji Przedmiotu zamówienia oraz do wykorzystywania ich 

wyłącznie w celach związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia. 

7) Wykonawca odpowiada za wypełnienie wszelkich zobowiązań formalno-prawnych 

i finansowych wobec swoich podwykonawców i pracowników współpracujących z nim przy 

lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia oraz za współpracę z nimi, w tym za ich 

przeszkolenie. 

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy 

wykonanie części Przedmiotu zamówienia lub określonych czynności związanych 

z wykonywanym Przedmiotem zamówienia. 

9) Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego przekazać niezwłocznie 

informację dot. stopnia realizacji poszczególnych zadań. 

10) Na każdym etapie Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów związanych 

z realizacją Przedmiotu zamówienia. 

11) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia szczególnych potrzeb Przedsiębiorcy, 

np. związanych z niepełnosprawnością Uczestnika wyjazdu, zgodnie ze Zleceniem. 

12) Jeżeli z realizacją zamówienia wiązać się będzie transfer danych osobowych poza Europejski 

Obszar Gospodarczy, Wykonawca zobowiązany jest realizować go zgodnie z zasadami 



Kompleksowa organizacja udziału przedsiębiorców w misjach gospodarczych w Europie 

– SMB/ZP/24 

4 
 

określonymi w Rozdziale V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

13) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić zasady określone 

w poniższej dokumentacji: 

a) „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 

na lata 2014-2020”, 

b) „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020”, 

c) „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji”, 

d) „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” dostępne na następującej 

stronie internetowej: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty. 

 

2. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1) Termin realizacji Przedmiotu zamówienia obejmujący zamówienie podstawowe i prawo opcji, 

z zastrzeżeniem ust. 2, trwać będzie do dnia 31 lipca 2023 r.  

2) Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji umowy o 90 dni w przypadku 

wydłużenia terminu realizacji Projektu, co nie wymaga podpisania przez Strony stosownego 

aneksu do umowy, a wyłącznie pisemnego poinformowania Wykonawcy. 

3) W przypadku, gdy Zamawiający nie przekaże do Wykonawcy pierwszego Zlecenia w terminie 

6 miesięcy od dnia podpisania umowy, umowa ta ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem, 

że Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

 

3. ZLECENIE I OFERTA PODRÓŻY: 

1) W zależności od rzeczywistych potrzeb, Zamawiający sukcesywnie będzie zlecał Wykonawcy 

organizację poszczególnych Wyjazdów w ramach Przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem 

Zlecenia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający będzie przekazywać 

Wykonawcy Zlecenia na bieżąco, nie później niż na 20 dni roboczych przed planowaną datą 

udziału Przedsiębiorcy w Wydarzeniu. Zamawiający zastrzega, iż może w Zleceniu dookreślić 

szczegóły dot. zadań w ramach logistyki Wyjazdu, zgodnie z SOPZ. 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty
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2) W przypadku braku możliwości zrealizowania usługi zgodnie ze Zleceniem Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu drogą mailową 

informację o niemożności zrealizowania Zlecenia wraz z jednoczesnym podaniem powodów 

oraz przedstawieniem Zamawiającemu proponowanych zmian i dostosowanej do nich Oferty 

podróży.  

3) Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od wysłania Zlecenia przez Zamawiającego jest 

zobowiązany do przedstawienia mu Oferty podróży, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 umowy. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania optymalnej Oferty podróży pod względem 

ceny (w tym z wykorzystaniem wszystkich dostępnych ulg, promocji, stawek specjalnych itp.) 

oraz czasu trwania podróży przy zachowaniu najlepszego komfortu trwania podróży 

z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym SOPZ. 

5) Wykonawca składając Zamawiającemu Ofertę podróży jednocześnie oświadcza, iż jest ona 

zgodna z SOPZ oraz że została opracowana zgodnie z zasadami celowości, rzetelności, 

racjonalności i oszczędności. 

6) Zamawiający zastrzega, iż zaakceptowanie Oferty podróży nie oznacza ostatecznego uznania 

jej przez Zamawiającego za zgodną z SOPZ i że na każdym etapie realizacji zaakceptowanej 

Oferty podróży ma on możliwość weryfikacji tej zgodności. 

7) Wykonawca w Ofercie podróży wskazuje termin związania tą ofertą, liczący co najmniej 10 dni 

roboczych od dnia złożenia przedmiotowego dokumentu włącznie. Wszelkie zmiany kosztów 

po złożeniu Oferty podróży traktowane są jako ryzyko Wykonawcy, a Zamawiający nie ponosi 

z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

8) Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie związania ofertą wskazanym 

w Ofercie podróży, poinformuje Wykonawcę drogą mailową: 

a) o akceptacji Oferty podróży, co obliguje Wykonawcę do niezwłocznego dokonania 

rezerwacji usług w ramach zadań wskazanych w zaakceptowanej Ofercie podróży 

albo 

b) o wniesieniu swoich uwag, które Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 1 dnia roboczego, uwzględnić lub podać powody, dla których 

uwzględnienie uwag Zamawiającego nie jest możliwe, z zastrzeżeniem, iż uwagi mogą być 

wniesione kilkukrotnie 

albo 

c) nieskorzystaniu z zaproponowanej Oferty podróży i tym samym anulowaniu Zlecenia, 

którego dotyczy przedmiotowa Oferta podróży. 
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9) Za skutecznie złożoną Ofertę podróży Zamawiający rozumie, iż dokument jest prawidłowo 

i kompletnie wypełniony i przedstawiony Zamawiającemu, zgodnie z SOPZ, umową 

i Zleceniem. 

10) Zamawiający zastrzega, iż w ramach Przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zapewnić 

przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu maksymalnie 36 różnych Ofert podróży, 

do czego nie wlicza się ewentualna aktualizacja już zaakceptowanej Oferty podróży. 

11) Zaakceptowana Oferta podróży jest ostateczna i wiążąca dla Stron, co oznacza, że Zamawiający 

nie dopuszcza jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 umowy, której wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do SWZ. 

12) Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Oferty podróży Wykonawca jest zobowiązany 

do niezwłocznego zebrania od Przedsiębiorcy danych osobowych Uczestników wyjazdu, 

niezbędnych do wykupienia usług w ramach zadań, zgodnie z przedmiotową Ofertą podróży 

i na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi 

Załącznik nr 11 do SWZ. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania powyższych danych 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 (jednego) dnia.  

13) Wykonawca każdorazowo zapewni bezkosztową możliwość rezygnacji z zadań z tytułu 

logistyki Wyjazdu wskazanych w zaakceptowanej Ofercie podróży, a w przypadku braku 

takiej możliwości udokumentuje poniesione koszty, których nie jest w stanie odzyskać 

z przyczyn obiektywnych, także w ramach polisy, o której mowa w zadaniu nr 3 w Dziale III 

SOPZ (Szczegółowy opis wymagań – logistyka wyjazdu). Dotyczy to także przypadku, 

gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie dojdzie do skutku którykolwiek z Wyjazdów. 

 

4. KOORDYNATOR 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania po jego stronie 1 (jednej) osoby odpowiedzialnej 

za koordynację realizacji pełnego zakresu zadań w ramach Przedmiotu zamówienia 

od momentu podpisania umowy do jej rozliczenia, tj. m.in. za: 

a) bieżący kontakt (m.in. telefoniczny, mailowy) z Zamawiającym i Przedsiębiorcami w dni 

robocze,  

b) terminowe przekazywanie opracowanych Ofert podróży na podstawie Zleceń 

otrzymywanych od Zamawiającego,  zgodnie z SOPZ i umową, 

c) uzyskanie od Zamawiającego akceptacji przedstawianych Ofert podróży i akceptacji 

ewentualnych jej aktualizacji w toku realizacji Przedmiotu zamówienia, 

d) niezwłoczne opracowanie i przekazanie Przedsiębiorcom, nie później niż na 10 dni przed 

dniem danego Wyjazdu: 
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- planu danego Wyjazdu, zgodnie z zaakceptowaną Ofertą podróży,  

- informacji o wszelkich niezbędnych formalnościach warunkujących możliwość 

przemieszczania się pomiędzy państwami, 

e) wsparcie Przedsiębiorców w zakresie składania ewentualnych odwołań i reklamacji 

do linii lotniczych i podmiotów prowadzących hotele, a także w zakresie ewentualnych 

odszkodowań z tytułu ubezpieczenia; 

f) terminowe przekazywanie Zamawiającemu „Raportów z wykonania usługi”; 

g) inne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym wskazane przez 

Zamawiającego. 

2) Koordynator odpowiada za realizację wszystkich czynności leżących po stronie Wykonawcy 

wskazanych w SOPZ i umowie.   

3) Koordynator powinien posiadać doświadczenie w zakresie organizacji/koordynacji logistyki 

co najmniej 2 zagranicznych wyjazdów na misje gospodarcze/targi/wizyty studyjne 

w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania wymaganego doświadczenia 

Koordynatora. 

4) Koordynator może być jednocześnie Opiekunem, o którym mowa w ust. 5 niniejszego Działu. 

 

5. OPIEKUN 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia stałego dyżuru Opiekuna/Opiekunów (helpdesk) 

dostępnych przez całą dobę w terminie każdego z Wyjazdów w celu zapewnienia stałej opieki 

oraz natychmiastowej reakcji w sytuacjach nagłych dot. m.in. 

przełożonego/odwołanego/opóźnionego lotu lub przejazdu, problemów z odprawą na lotnisku, 

problemów z zameldowaniem/wymeldowaniem w hotelu lub inne związane z usługą hotelową, 

problemy ze znalezieniem zapewnionego transferu, wsparcie/pośredniczenie w sytuacjach 

nagłych związanych z ubezpieczeniem i inne niezbędne do prawidłowej realizacji Wyjazdu. 

2) Numer telefonu do Opiekuna/Opiekunów zostanie każdorazowo przekazany przez Wykonawcę 

Przedsiębiorcom oraz Zamawiającemu najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed danym 

Wyjazdem.  

3) Opiekun może być jednocześnie Koordynatorem, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Działu. 

 

II. ROZLICZENIE Z WYKONAWCĄ: 

1. Wykonawca po każdym Wyjeździe przygotuje i przekaże Zamawiającemu w formie papierowej 

w oryginale „Raport z wykonania usługi” (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 
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do umowy) w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia wskazanego w Ofercie podróży jako 

dzień powrotu dla danego Wyjazdu, (tj. Oferta podróży – Bilety lotnicze – Podróż powrotna 

do Polski – Data i godzina przylotu).  

2. Raport, o którym  mowa w ust. 1 zawiera w szczególności wykaz zadań zgodny z SOPZ 

i informację o ich realizacji. 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ – LOGISTYKA WYJAZDU: 

Zamawiający określa poniżej minimalne wymagania do zadań w ramach logistyki Wyjazdu: 

Zadanie nr 1: BILETY LOTNICZE  

1) Zamawiający wymaga skoordynowania logistyki przelotów wszystkich Uczestników 

wyjazdu z Polski do miasta w Europie wskazanego w Zleceniu i z powrotem.  

2) Zamawiający wymaga zapewnienia przelotów (w tym zakupu indywidualnych biletów 

lotniczych dla każdego Uczestnika wyjazdu) do miasta w Europie i z powrotem, 

które umożliwią sprawną logistykę całego Wyjazdu, zgodnie ze Zleceniem i SOPZ.  

3) Przeloty powinny uwzględniać nie tylko możliwie jak najkrótszą trasę pod względem czasu 

połączenia lotniczego, ale powinny być też jak najbardziej optymalne pod kątem komfortu 

czasowego odbywanej podróży.  

4) Przeloty muszą zostać zorganizowane w taki sposób, aby Uczestnicy wyjazdu dotarli do 

miejsca docelowego Misji gospodarczej nie później niż na dzień przed pierwszym dniem 

uczestnictwa w Wydarzeniu. 

5) Zamawiający dopuszcza zakup biletów lotniczych jedynie bezpośrednio 

u przewoźników/linii lotniczych. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania minimalnych cen biletów dostępnych w danym 

terminie na danej trasie z zachowaniem uczciwości handlowej w pierwszej kolejności 

proponując sprzedaż biletów w szczególności w ramach promocji oraz zniżek oferowanych 

przez przewoźnika.  

7) Połączenie lotnicze z Polski do miasta wskazanego w Zleceniu powinno zostać 

skoordynowane w taki sposób, aby Uczestnicy wyjazdu mieli zagwarantowaną możliwość 

zakwaterowania bezpośrednio po przyjeździe do hotelu.  

8) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w pierwszej kolejności bezpośrednich połączeń 

lotniczych do miast wskazanych przez Zamawiającego w Zleceniach. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza maksymalnie 1 przesiadkę bez zmiany lotniska. 

9) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiedniego czasu na przesiadkę (jeśli 

dotyczy), aby możliwe było komfortowe przemieszczenie się Uczestników wyjazdu 
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z jednego lotu na kolejny, z tym że maksymalny czas oczekiwania na przesiadkę nie powinien 

być dłuższy niż 3 godziny. W przypadku udokumentowanego braku połączenia lotniczego 

zgodnego ze zdaniem poprzedzającym, Zamawiający dopuszcza dłuższy czas  oczekiwania 

na przesiadkę; 

10) Wykonawca w pierwszej kolejności powinien uwzględnić jako miejsce rozpoczęcia 

i zakończenia połączenia lotniczego lotnisko w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, 

a następnie pozostałe lotniska w Polsce. 

11) W pierwszej kolejności Wykonawca powinien uwzględnić, aby wylot i powrót był 

realizowany na tym samym lotnisku w Polsce. 

12) Wszyscy Uczestnicy danego Wyjazdu powinni odbyć całą podróż na pokładzie tych samych 

samolotów w klasie ekonomicznej (a w przypadku braku takiej możliwości Zamawiający 

dopuszcza inną klasę oferowaną przez przewoźnika). 

13) Koszt biletów lotniczych dla każdego Uczestnika wyjazdu powinien uwzględniać koszt jednej 

sztuki bagażu podręcznego oraz jednej sztuki bagażu rejestrowanego o wadze nie mniejszej 

niż 20 kg. Powinien również uwzględniać wszelkie opłaty określone prawem krajowym 

i międzynarodowym, w szczególności opłaty rezerwacyjne, paliwowe oraz lotniskowe. 

14) Wykonawca zagwarantuje wsparcie dla Uczestników wyjazdu w przypadku opóźnienia 

lub odwołania lotu i dostosuje plan Wyjazdu do tej sytuacji, tj. zapewni sprawną realizację 

Wyjazdu, z zastrzeżeniem pkt. 15. 

15) W przypadku, o którym mowa w pkt. 14 Wykonawca zapewni inny lot dla wszystkich 

Uczestników wyjazdu tego samego dnia, a w przypadku powrotu – tego samego dnia lub dnia 

następnego. W takiej sytuacji Wykonawca zapewni niezwłocznie noclegi, wyżywienie 

oraz transfery lokalne dla wszystkich Uczestników wyjazdu. Punkt ten ma zastosowanie 

jedynie w przypadku, gdy obowiązek ten nie spoczywa na przewoźniku realizującym dane 

połączenie lotnicze. 

16) Wykonawca jest zobowiązany odprawić każdego z Uczestników wyjazdu, a także wystawić 

oraz dostarczyć Przedsiębiorcy bilety lotnicze w obie strony najpóźniej na 24 godziny przed 

danym wylotem. 

17) Szczegóły niniejszego zadania mogą zostać dookreślone przez Zamawiającego w Zleceniu.  

 

Zadanie nr 2: USŁUGA HOTELOWA ze śniadaniami i transferem lotniskowym zagranicą 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia miejsc noclegowych w tym samym hotelu 

ze śniadaniami (min. kontynentalne rozszerzone) i transferu lotniskowego zagranicą przez 
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cały okres pobytu dla wszystkich Uczestników wyjazdu wraz z prowadzeniem wszystkich 

związanych z tym formalności. 

2) Zamawiający dopuszcza zakup miejsc noclegowych jedynie bezpośrednio w danym hotelu 

lub za pośrednictwem wyszukiwarek usług hotelowych, np. hotels.com, booking.com, 

trivago.pl lub innych. 

3) Liczba dób nie może być mniejsza niż 4 doby hotelowe, z zastrzeżeniem, że Uczestnicy 

wyjazdu będą mieć zagwarantowaną możliwość zakwaterowania w hotelu bezpośrednio po 

przyjeździe. 

4) Poprzez transfer lotniskowy zagranicą rozumie się zapewnienie Uczestnikom wyjazdu 

transportu samochodowego z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko w kraju docelowym 

Wyjazdu, spełniającego następujące wymogi: 

a) wymagane jest, aby pojazd był czysty oraz wyposażony w sprawną klimatyzację, a także 

nie starszy niż 5 lat od daty jego produkcji wynikającej z dowodu rejestracyjnego, 

b) pojazd ma być sprawny technicznie oraz posiadać miejsca siedzące dla wszystkich 

Uczestników wyjazdu oraz miejsce na bagaże, 

c) transfer powinien być zapewniony w taki sposób, aby Uczestnicy wyjazdu byli na lotnisku 

nie później niż na 2 godziny przed rozkładowym czasem wylotu, 

d) usługa powinna być świadczona z uwzględnieniem najkrótszej trasy pod względem czasu 

przejazdu, 

e) Wykonawca zobowiązany jest zaplanować miejsce parkingowe dogodne dla Uczestników 

wyjazdu, tj. w przypadku lotniska w odległości nie dalszej niż 500 metrów od lotniska, 

f) po stronie Wykonawcy są wszelkie koszty związane m.in. z zapewnieniem kierowcy, 

z wynajęciem pojazdu, kosztami paliwa, kosztami drogowymi, kosztami 

parkingów/płatnej strefy parkowania i inne niezbędne do prawidłowej realizacji, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do oferowania Zamawiającemu najniższych cen dostępnych 

w danym terminie, zgodnie ze Zleceniem i SOPZ. 

6) Wykonawca zapewni pośrednictwo między Zamawiającym lub Przedsiębiorcą/Uczestnikiem 

wyjazdu a hotelem w sprawach reklamacyjnych lub anulowania rezerwacji. Wykonawca 

udzieli również bezzwłocznie wszelkiej pomocy Przedsiębiorcom/Uczestnikom wyjazdu 

w przypadku zauważonych problemów związanych z realizacją usługi, a także bezzwłocznego 

podejmowania wszystkich możliwych kroków zmierzających do wyeliminowania zaistniałych 

problemów. 

7) Zamawiający preferuje w pierwszej kolejności uwzględnienie limitów na nocleg określonych 

w poszczególnych państwach, zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
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Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej (Dz.U. z 2013, poz. 167). 

8) Położenie hotelu powinno umożliwić sprawne przemieszczanie się komunikacją miejską, 

zwłaszcza pomiędzy hotelem a miejscem odbywania się Wydarzenia wskazanym w Zleceniu.  

9) Położenie hotelu może zostać dookreślone w Zleceniu danego Wyjazdu. 

10) Hotel powinien spełniać minimalne standardy hoteli dla kategorii trzygwiazdkowej 

lub wyższej. Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia standardu hotelu w Ofercie podróży 

przy użyciu wyszukiwarek usług hotelowych, np. hotels.com, booking.com, trivago.pl lub inne. 

11) Wykonawca musi zapewnić pokoje jednoosobowe lub ewentualnie dwuosobowe z prywatnymi 

łazienkami dla każdego Uczestnika wyjazdu oddzielnie. 

12) Hotel musi być wyposażony w recepcję dostępną 24 h na dobę. 

13) Hotel, w tym pokoje, muszą spełniać wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne 

określone odrębnymi przepisami danego kraju, muszą mieć także sprawne oświetlenie 

oraz estetyczny wygląd (powinny być czyste i zadbane). 

14) Hotel musi być dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami (posiadać windy, podjazdy itp. 

- budynek bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych). 

15) W hotelu, w tym w pokojach, musi być dostępna wentylacja i klimatyzacja, a w okresie 

grzewczym pokoje muszą być ogrzewane. 

16) W całym budynku przez całą dobę dostępna powinna być ciepła i zimna woda. 

17) W hotelu musi być dostępne bezpłatne wi-fi dla wszystkich Uczestników wyjazdu. 

18) W miarę potrzeb powinna zostać zapewniona usługa przechowania bagażu Uczestników 

wyjazdu w hotelu (w którym Uczestnicy wyjazdu będą mieli zakwaterowanie) w ostatnim dniu 

pobytu w hotelu. 

19) Obsługa hotelowa powinna posługiwać się językiem angielskim.  

20) Minimalne wyposażenie pokoju: 

a) minimalna powierzchnia pokoju: 10 m2,  

b) okno,  

c) drzwi zamykane na klucz/kartę lub inne zabezpieczenie, 

d) łóżko,  

e) oświetlenie,  

f) bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego, 

g) telewizor,  
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h) prywatna łazienka powinna być wyposażona min. w ręcznik, suszarkę, lustro, wannę 

z baterią i natryskiem lub kabinę natryskową oraz w osłonę na wannę lub prysznic, 

umywalkę z blatem lub półką, WC, gniazdko elektryczne.  

21) Szczegóły niniejszego zadania mogą zostać dookreślone przez Zamawiającego w Zleceniu. 

 

Zadanie nr 3: UBEZPIECZENIE  

1) Wykonawca zapewni indywidualne polisy ubezpieczeniowe dla każdego Uczestnika wyjazdu 

oddzielnie.  

2) Okres ubezpieczenia powinien obejmować okres od dnia wyjazdu do dnia powrotu wskazanych 

w Ofercie podróży, z zastrzeżeniem pkt. 4. 

3) Polisa powinna zawierać następujące elementy: 

a) koszty hospitalizacji i leczenia, transportu osoby ubezpieczonej do i z placówek 

medycznych w Polsce i za granicą, transportu zwłok osoby ubezpieczonej do miejsca 

pochówku w Polsce – MINIMALNA SUMA UBEZPIECZENIA: 500 000,00 zł, 

b) następstwa nieszczęśliwych wypadków –  MINIMALNA SUMA UBEZPIECZENIA: 

100 000,00 zł, 

c) odpowiedzialność cywilną – MINIMALNA SUMA UBEZPIECZENIA: 500 000,00 zł, 

d) bagaż (wraz z zawartością) – zagubienie bagażu lub zniszczenie przez przewoźnika; 

MINIMALNA SUMA UBEZPIECZENIA: 5 000,00 zł, 

e) koszty ratownictwa – MINIMALNA SUMA UBEZPIECZENIA: 40 000,00 zł. 

4) Ponadto Wykonawca zapewni ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i skrócenia 

organizowanego Wyjazdu, w szczególności w zakresie zakupu biletów lotniczych, rezerwacji 

usługi hotelowej (m.in. z powodu utraty pracy, śmierci, choroby, itp.); MINIMALNA SUMA 

UBEZPIECZENIA: 20 000,00 zł. 

5) Poza elementami wskazanymi w pkt. 3 i 4, polisa powinna zawierać także elementy wymagane 

prawem danego kraju docelowego. Kwoty ubezpieczenia wskazane w pkt. 3 i 4 są kwotami 

minimalnymi, a ich ostateczna wysokość powinna być dostosowana przez Wykonawcę 

do wymogów/warunków kraju docelowego Misji.  

6) Wykonawca odpowiada za przekazanie Przedsiębiorcom warunków ubezpieczenia wraz 

z kopią polisy nie później niż na 3 dni robocze przed danym Wyjazdem. 

7) Szczegóły niniejszego zadania mogą zostać dookreślone przez Zamawiającego w Zleceniu. 
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Zadanie nr 4: BILETY WSTĘPU NA WYDARZENIE (jeśli dotyczy) 

1) Jeżeli wskazane w Zleceniu Wydarzenie tego wymaga, Wykonawca zapewni (tj. zakupi) 

indywidualne bilety wstępu, uprawniające do uczestnictwa w Wydarzeniu dla wszystkich 

Uczestników wyjazdu i przekaże je Przedsiębiorcom nie później niż na 1 dzień roboczy przed 

danym Wyjazdem (forma papierowa i/lub elektroniczna) wraz z instrukcją użytkowania. 

Za weryfikację konieczności zakupu biletów wstępu na Wydarzenie odpowiada Wykonawca. 

2) W przypadku, gdy zasady organizatora danego Wydarzenia przewidują konieczność 

elektronicznej rejestracji, Wykonawca odpowiada za dokonanie takiej rejestracji w imieniu 

wszystkich Uczestników wyjazdu lub – w przypadku, gdy rejestracja ta musi zostać dokonana 

osobiście przez każdego z Uczestników wyjazdu – za poinformowanie Przedsiębiorców o tym 

wymogu i przeprowadzenie przez procedurę. 

3) Szczegóły niniejszego zadania mogą zostać dookreślone przez Zamawiającego w Zleceniu. 

 

 


