Załącznik nr 1 do siwz ZP 72/2013/CSW
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nazwa zamówienia.
Źródło finansowania.
Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części).
Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Miejsce i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
Sposób rozliczenia, płatności.
Ochrona danych osobowych.
Kody CPV.
Zakres, który zapewnia Zamawiający.

1) Nazwa zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz ubezpieczenia dla minimalnie
25 – maksymalnie 42 uczestników seminarium wyjazdowego realizowanego w ramach projektu
„SNIFFER DOG – ANIMATOR INNOWACJI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2) Źródło finansowania.
Projekt „SNIFFER DOG – ANIMATOR INNOWACJI” jest realizowany w okresie od 01.10.2012 do
30.06.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i
nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w
rozwoju gospodarczym.
3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części).
Przewidywana liczba uczestników: minimum 25 maksymalnie 42 osób.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość podania dokładnej ilości uczestników w terminie do 14 dni
przed rozpoczęciem świadczenia.

1. Ubezpieczenie 42 osób powinno uwzględniać przejazd od dnia 03.12.2013 roku
z Rzeszów przez Warszawę, Olsztyn do Rygi (Łotwa) pobyt w Rydze (04.12.2013 do 06.12.2013),
oraz powrót do Polski (06.12.2013 do 07.12.2013), w tym minimum NNW i KL, transport chorego do
kraju, koszty transportu chorego do szpitala/ambulatorium podczas pobytu za granicą, koszty wizyt
lekarskich
i niezbędnych lekarstw/zabiegów na sumę ubezpieczenia co najmniej 10 tys. euro na jednego
uczestnika seminarium wyjazdowego.
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Cena wyjazdu od osoby winna zawierać: ubezpieczenie, noclegi i całodobowe wyżywienie:

Wykonawca zobowiąże się do przedłożenia Zamawiającemu polisy
uczestników wyjazdu nie później niż 48 godzin przed terminem wyjazdu.

-

umowy

ubezpieczenia

Uwaga: Wykonawca ubezpiecza we własnym zakresie ewentualnego opiekuna/koordynatora ze
strony Wykonawcy i kosztów tych nie wlicza do ceny oferty.
2.Wykonawca zapewni zakwaterowanie w obiekcie hotelowym posiadającym kategorię oznaczoną co
najmniej dwoma gwiazdkami, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach
turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 z późn. zm.) (kategoryzacja minimum
dwugwiazdkowa) pokoje 1 i 2 osobowe z toaletą i prysznicem/wanną w pokoju. W/w hotele winny
spełniać wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne. Hotele powinny być usytuowane nie
dalej niż 2 km od centrum miasta.
Rozkład uczestników w pokojach kształtować musi się następująco:
20 pokoi:2 osobowych
2 pokoje: 1 osobowe
Pokoje powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt z możliwością swobodnego rozpakowania
bagażu
w tym posiadać pościel i ręczniki, mydło, szampon.
Hotel powinien posiadać:
- parking przylegający/lub w niedalekiej odległości od hotelu (500m), przeznaczony dla autokarów,
- przechowalnia bagażu,
- dostęp do Internetu (wi-fi) i/lub stanowiska z łączami do Internetu
Dodatkowo w ramach zakwaterowania:
- Wykonawca dokona opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników wyjazdu, jeżeli wymagać tego
będzie lokalizacja ośrodka.
Uwaga: Wszyscy uczestnicy wyjazdu muszą zostać zakwaterowani w jednym obiekcie.
Wykonawca zobowiąże się do przedłożenia Zamawiającemu umowy/faktury/rachunku potwierdzające
rezerwacje i płatność za noclegi nie później niż 48 godzin przed terminem wyjazdu.
3.Wykonawca w dniach od 04.12.2013 do 06.12.2013 zapewni pełne wyżywienie 42 uczestnikom
projektu w formie śniadania, obiadu i kolacji.
Wykaz posiłków:
śniadanie w hotelu w formie szwedzkiego stołu, obiad (zamawiający
przed realizacją usługi), kolacja (Ryga)
śniadanie w hotelu w formie szwedzkiego stołu, obiad (zamawiający
przed realizacją usługi), kolacja (Ryga)
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04.12.2013r.: Trzy posiłki:
wskaże miejsce obiadu 7 dni
05.12.2013r.: Trzy posiłki:
wskaże miejsce obiadu 7 dni
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06.12.2013r.: Trzy posiłki: śniadanie w hotelu w formie szwedzkiego stołu, obiad (zamawiający
wskaże miejsce obiadu 7 dni przed realizacją usługi), kolacja
Uwaga: godziny posiłków powinny być dostosowane do harmonogramu seminariów zał. nr 1
Wytyczne dotyczące posiłków:
- Śniadanie w formie serwisu: min. jeden ciepły posiłek np. parówki, jajecznica, płatki z mlekiem,
naleśniki itp., trzy rodzaje wędlin, trzy rodzaje serów, trzy rodzaje pieczywa, masło, kawa, herbata,
soki owocowe, woda mineralna.
- Obiad/obiadokolacja: zupa lub krem 300 g, drugie danie (porcja mięsa lub ryba 150 g, ziemniaki
lub ryż lub frytki i surówka lub sałatka), napój do obiadu 200 ml (woda z cytryna, sok itp.) - lub
alternatywnego posiłku dla osób deklarujących się jako wegetarianie lub alergicy na poszczególne
składniki pokarmowe.
-Kolacja: danie główne (porcja mięsa lub ryba 150 g, ziemniaki lub ryż lub frytki i surówka lub
sałatka), napój do kolacji 200 ml (woda z cytryna, sok itp.) - lub alternatywnego posiłku dla osób
deklarujących się jako wegetarianie lub alergicy na poszczególne składniki pokarmowe.
Codzienne inne menu.
KOORDYNACJA WYJAZDU:
Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i pełnej koordynacji całego wyjazdu.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kontaktu do osoby (telefon
komórkowy), która będzie zajmowała się realizacja przedmiotu zamówienia nie później niż 48 godzin
przed terminem wyjazdu.
Koordynator/pilot wyjazdu powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przedmiotu
zamówienia.
Koordynacja obejmuje pomoc w zakwaterowaniu, w tym: rozdanie kart/kluczy do pokoi, reagowanie
na ewentualne sugestie/uwagi uczestników dotyczące noclegu, wyżywienia (podczas posiłków
zgłaszanie obsłudze hotelu/restauracji o ewentualnych uzupełnieniach na stołach).
Koordynator powinien wykazać się całkowitą dyspozycyjnością, aby przeciwdziałać ewentualnym
problemom mającym wpływ na pobyt uczestników w wybranym ośrodku.
W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące informacje
dotyczące ośrodka w którym wykonawca zapewni zakwaterowanie:
a) Nazwa ośrodka zakwaterowania
b) Dane kontaktowe ośrodka
c) Adres ośrodka
4)Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
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2 noclegi w Rydze 04.12.2013 – 06.12.2013 r.
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5) Miejsce i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
Noclegi – Ryga
I dzień śniadanie w hotelu, obiad (zamawiający wskaże miejsce odbywania się seminarium 7 dni
przed realizacją usługi, obiad powinien być zorganizowany w okolicy miejsca odbywania się
seminarium), kolacja w Rydze
II dzień śniadanie w hotelu, obiad (zamawiający wskaże lokalizację obiadu 7 dni przed realizacją
usługi), kolacja w Rydze
III dzień śniadanie w hotelu, obiad (zamawiający wskaże lokalizację obiadu 7 dni przed realizacją
usługi), kolacja.
6) Sposób rozliczenia, płatności.
a)
Wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę, z wyszczególnieniem na tym dowodzie
księgowym temat przedmiotu zamówienia: „Nocleg, wyżywienie oraz ubezpieczenie dla (wpisać
ostateczną liczbę uczestników) uczestników seminarium wyjazdowego realizowanego w ramach
projektu „SNIFFER DOG – ANIMATOR INNOWACJI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.
b)
Wynagrodzenie jest płatne przelewem, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
c)
Fakturowanie i płatność po wykonaniu w całości przedmiotu zamówienia.
d)
Warunkiem wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia jest podpisany protokół odbioru
dokumentów, zawierający numer umowy, nazwę, datę realizacji przedmiotu zamówienia, datę
przekazania dokumentów, nazwę/opisu dokumentu, wskazanie osób przekazujących i odbierających,
podpisy osób.
7) Ochrona danych osobowych.
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a)
Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników
seminarium wyjazdowego.
b)
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu ubezpieczenia
uczestników seminarium.
c)
Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania
zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać
urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
d)
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez
pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.
e)
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia
tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu.
f)
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania upoważnienie dotyczącego przetwarzania danych
osobowych przygotowanego przez Zamawiającego.
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8) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym
Słownikiem Zamówień: Kodów CPV;
55100000-1- Usługi hotelarskie
55301000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
9) Zakres, który zapewnia Zamawiający.
Zobowiązania Zamawiającego:
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- określenie terminu wyjazdu z możliwością zmiany w zakresie ustalonym z Wykonawcą,
-określenie programu seminariów z możliwością zmiany w zakresie ustalonym z Wykonawcą,
- rekrutacja uczestników wyjazdu,
- przekazanie danych uczestników wyjazdu do ubezpieczenia– w terminie ustalonym z Wykonawcą,
- przekazanie wykazu osób o specyficznych wymaganiach żywieniowych – w terminie ustalonym
z Wykonawcą,
- przekazanie listy opiekunów wyjazdu ze strony Zamawiającego – w terminie ustalonym z
Wykonawcą,
- przekazania wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy z Wykonawcą
w zakresie i terminie ustalonym z Wykonawcą,
- przekazania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy z Wykonawcą.
Wykonawca przekaże powyższe informacje/dane nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem
świadczenia usługi.
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