
 
 

 
Załącznik nr 4  
do zapytania ofertowego 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 
W związku z realizacją projektu pn. „Garncarska Wioska” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na 
kompleksowe zorganizowanie dwudniowej wizyty studyjnej w Przedsiębiorstwie Społecznym – 
Garncarska Wioska     Sp. z o.o. , Kamionka 5, 13-100 Nidzica dla 25 osób, która obejmuje: zapewnienie 
3 opiekunów, wynajem sali szkoleniowej, wyżywienie, usługę noclegową i usługę przewozu osób wraz z 
ubezpieczeniem, spotkania prowadzone przez moderatora dla grupy 25 osób do w ramach 
przedmiotowego projektu.  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Na szczegółowy zakres usługi składa się: 

1. Zapewnienie 25 Uczestnikom projektu podczas wizyty studyjnej – 1 kierownika wycieczki( 

zadania:  opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, opracowanie regulaminu                             

i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu            

i regulaminu imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, przygotowanie wzoru deklaracji 

uczestnictwa w wyjeździe studyjnym, a także określenie zadań opiekunów wycieczki) oraz                           

2 opiekunów (zadania: sprawowanie opieki nad powierzonymi osobami, współdziałanie                                 

z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki/imprezy) .  

2. Wynajem ogrzewanej sali szkoleniowej na potrzeby wizyty studyjnej spełniającej następujące 

wymagania: 

a) odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia 

umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia 

sali podczas prezentacji multimedialnej; 

b) krzesła: miękkie z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka; 

c) możliwość zorganizowanie stanowisk pracy w podgrupach: co najmniej 4 oddzielne stoliki o 

wysokości umożliwiającej wygodne pisanie i czytanie, z możliwością rozstawienia ich w 

odległości co najmniej 2 m od siebie; 

d) rozmiar sali – min. 45m2, 

e) łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz), 

f) ekran lub przynajmniej jedna biała (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na której można 

wyświetlać obraz z rzutnika, 

g) flipchart, 

h) rzutnik multimedialny, 

i) dostęp do Internetu, 

j) klimatyzacja z możliwością regulacji temperatury, 

k) odpowiednia odległość od źródeł hałasu, 

l) zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub 

przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu), 



 
 

m) dostępność Sali szkoleniowej przez czas trwania wizyty studyjnej 

n)     sala powinna być dostosowana do osób niepełnosprawnych 

 

Dodatkowe warunki dot. obiektu, w których zlokalizowana jest sala szkoleniowa: 

• miejsce na catering 

• dostęp do toalety (bliski, na tym samym piętrze) 

• miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu, 

• dostępność miejsca parkingowego dla środka transportu 

 

3. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) Zapewnienie dwóch obiadów dwudaniowych dla 25 osób wraz z napojem dla uczestników/czek projektu 

według poniższej minimalnej gramatury posiłków: 

• Zupa - 300 ml 

• Mięso 200g 

• Surówka 140 g 

• Dodatki skrobiowe 200 g 

• Napój 200 ml 

b) Zapewnienie jednej kolacji w formie bufetu szwedzkiego dla 25 osób: ciepłe dania, przystawki, 

woda, napoje lub soki, herbata, cukier; 

c) Zapewnienie jednego śniadania w formie bufetu szwedzkiego dla 25 osób: ciepłe dania, 

przystawki, woda, napoje lub soki, herbata, cukier 

d) Zapewnienie serwisu kawowego wydanego w formie szwedzkiego stołu w systemie ciągłym dla 

uczestników/czek wizyty studyjnej      

Serwis kawowy serwowany każdego dnia wizyty studyjnej składa się z: 

• Kawy 

• Herbaty, 

• Wody mineralnej 

• Drobnych kruchych ciasteczek w co najmniej czterech rodzajach po min. siedem sztuk na jedną 

osobę 

• 2 rodzaje ciast  

Kanapki co najmniej 3 sztuki na osobę 

• Śmietanka do kawy/Mleko 

• Cukier, 

• Kubki bądź filiżanki w ilości wystarczającej na potrzeby uczestników, 

Łyżeczki bądź mieszadełka w ilości wystarczającej na potrzeby uczestników 

• Serwetki jednorazowe w ilości wystarczającej na potrzeby uczestników 

e) Rozstawienie wyżywienia w miejscu realizacji wizyty studyjnej, w tym zapewnienie 

estetycznych wielorazowych naczyń, sztućców i innych niezbędnych elementów zastawy 

stołowej; 

f) Zapewnienie obsługi, rozstawienie i bieżąca wymiana naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca 

podawania wyżywienia.  

• Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a mianowicie 

dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i winne być przyrządzone w dniu dostawy; 

• Wykonawca składający ofertę musi zagwarantować dostępności usługi w dowolnym terminie 

w okresie obowiązywania umowy.  



 
 

1. Usługa noclegowa wraz ze śniadaniem w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych - 

ilość osób: 25 

• Usługa przewozu osób na potrzeby wizyty studyjnej - 25 osoby  

• zapewnienie podróżnym bezpiecznego, higienicznego oraz wygodnego przewozu                       

25 uczestników podczas  dwudniowej wizyty studyjnej z Gołdapi (Ośrodek Pomocy Społecznej,     

ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap) do miejsca docelowego i z powrotem 

• zapewnienie podróżnym bezpiecznego, higienicznego oraz wygodnego przewozu                       

25 uczestników podczas   wizyty w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska Sp. z o.o. 

do miejsca docelowego i z powrotem 

• posiadanie ważnej polisy OC i ważnego przeglądu technicznego pojazdu oraz ubezpieczenia 

NW osób przewożonych w czasie dwudniowej wizyty studyjnej. 

• udostępnienie środka transportu na godzinę przed planowanym wyjazdem   

2. Zorganizowanie spotkania w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska Sp. z o.o., 

Kamionka 5, 13-300 Kamionka - prowadzonego przez moderatora/ów, wg następującego 

programu: 

I cześć merytoryczno - warsztatowa: 

• Dobre praktyki w ekonomii społecznej i prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego na 

przykładzie ginących zawodów - jako pomysł na biznes – 7 godzin  

• Partnerstwa lokalne na rzecz ekonomii społecznej – teoria i praktyka - prezentacja założeń 

umowy partnerskiej – 1 godzina 

• Źródła finansowania ekonomii społecznej w perspektywie finansowej 2014-2020 - 1 godzina 

• Zakładanie podmiotów ekonomii społecznej – aspekty prawne i organizacyjne - 2 godziny 

II cześć – zwiedzanie Przedsiębiorstwa Społecznego Garncarska Wioska – 2 godziny moderacji 

III Podsumowanie wizyty studyjnej - 1 godzina 

(1 godzina = 60 min.) 

• Wymogi dotyczące doświadczenia i wiedzy moderatora/ wykładowcy: min. dwuletnie 

doświadczenie w działaniach w zakresie polityki ekonomii społecznej (np. menager spółdzielni 

socjalnych, doradca z zakresu przedsiębiorczości społecznej, trener z zakresu 

przedsiębiorczości); wiedza nt. spółdzielni socjalnej, w której będzie przeprowadzana wizyta 

studyjna.  

• Wykonawca zabezpieczenia dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe w postaci 

skryptów w formie drukowanej (trwale spięte) lub elektronicznej oraz materiały niezbędne do 

robienia notatek (np. teczka, zeszyt lub notatnik, długopis, ołówek). 

• Wymagania dodatkowe:  

• Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji zdjęciowej 

• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony zdrowia na etapie realizacja zamówienia. 

• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację, w tym dziennik Karta 

wyjazdu: listy obecności, wymiar godzin i tematy zrealizowanych spotkań. 

• Wykonawca zobowiązany jest, aby sala wykładowa i inne miejsca realizacji zadania, materiały 

szkoleniowe, dokumenty warsztatowe przekazywane do były oznaczone odpowiednimi 

logotypami zgodnymi z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach 

RPO WiM 2014 – 2020 oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  



 
 

• Po zakończeniu usługi wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu 

dokumentacji zawierającej: •sprawozdanie •program wyjazdu- karta wyjazdu •listę obecności 

uczestników (potwierdzenie uczestnictwa), •potwierdzenie odbioru cateringu, noclegu, 

materiałów szkoleniowych oraz dokumentację zdjęciową. 

• Wykonawca ma obowiązek sprawdzania listy obecności w każdym dniu wyjazdu. 

• Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich uczestników wyjazdu studyjnego 

na czas jego trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) powstałych w związku z 

udziałem w wyjeździe oraz w drodze do miejsca świadczenia usługi i drogę powrotną, zgodnie z 

listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego na minimalną sumę 

ubezpieczenia dla jednej osoby w wysokości 20 000 zł. 

• Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania uczestników wyjazdu, iż odbywa się on w 

ramach projektu pn. „Garncarska Wioska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


