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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wizyty studyjnej do Szwajcarii, do partnerskiej Gminy Gossau, 

Berghofstrasse 4, 8625 Gossau ZH  dla grupy 21 uczestników (w tym 18 osób uczestników wizyty studyjnej,  

2 kierowców i tłumacz).  

Termin wyjazdu - Wyjazd pięciodniowy. Termin wyjazdu 1 kwietnia 2014 do 5 kwietnia 2014 roku.  

Plan wyjazdu - wyjazd będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:  

Dzień I 

- zbiórka w Pawłosiowie w wyznaczonym miejscu przez Zamawiającego, 

- sprawdzenie stanu technicznego autokaru przez odpowiednie służby, 

- śniadanie, 

- podróż do miejsca pierwszego noclegu na terenie Niemiec (hotel min. 3 gwiazdkowy w standardzie europejskim), 

- zakwaterowanie w hotelu na terenie Niemiec,   

- obiadokolacja. 

Dzień II 

- śniadanie 

- dalsza podróż, 

- zakwaterowanie w hotelu do 10 km od siedziby władz Gminy Gossau (Szwajcaria) - hotel min. 3 gwiazdkowy  

w standardzie europejskim, 

- realizacja programu - spotkanie z przedstawicielami Gminy Gossau w Szwajcarii,  nt.: Adaptacja szwajcarskich 

rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami do warunków pawłosiowskich” oraz innymi przedstawicielami instytucji 

zajmującemu się gospodarką odpadami. 

- lunch, 

- realizacja programu, 

- obiadokolacja w miejscu zakwaterowania,  

Dzień III 



   

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi  Unii Europejskiej 
 

 

   

  

 

-  śniadanie w miejscu zakwaterowania,  

- realizacja programu z wyjazdem studyjnym w teren w celu odwiedzenia miejsc, pokazujących dobre praktyki  

w zakresie gospodarki odpadami,  

- lunch,  

- realizacja programu, 

- obiadokolacja.  

Dzień IV 

- śniadanie w miejscu zakwaterowania, 

- wykwaterowanie z hotelu w Szwajcarii 

- podróż powrotna w kierunku Niemiec 

- nocleg w Niemczech, 

- obiadokolacja w miejscu zakwaterowania. 

Dzień V 

- śniadanie w miejscu zakwaterowania,  

- wykwaterowanie z hotelu w Niemczech 

- powrót do Polski (Pawłosiów),  

 

 

Zakwaterowanie uczestników: 

- lokalizacja hotelu w Szwajcarii do 10 km od siedziby władz Gminy Gossau, hotel min. 3 gwiazdkowy w standardzie 

europejskim, 

- w całym okresie pobytu (4 noclegi – 2 w Niemczech, 2 w Szwajcarii) zakwaterowanie w obiekcie o zbliżonym 

standardzie, zapewniające uczestnikom dobre warunki pobytu (obiekt min. 3 gwiazdkowy); 

- pokoje dwuosobowe lub jednoosobowe z łazienką (liczba pokoi jednoosobowych powinna wynosić co najmniej 2),  

- pokoje dwuosobowe z oddzielnymi łóżkami; 

- wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki pobytu.  

Środek transportu 

- Wykonawca zapewni transport 21 osób (w tym tłumacz i 2 kierowców) z Pawłosiowa do Szwajcarii (przez Niemcy), 

Wykonawca zapewni transfer osób: 
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- Z Pawłosiowa  do Szwajacarii (Gmina Gossau) przez Niemcy, 

- Z  Szwajacarii (Gmina Gossau) do Pawłosiowa przez Niemcy 

- Transfer osób po terytorium Szwajcarii w ramach realizowanego programu. 

Transfer powinien odbywać się autokarem min. klasy LUX. Pojazd powinien być wyposażony w co najmniej 

komfortowe fotele uchylno - rozsuwane z podłokietnikiem na montażu szynowym, pasy bezpieczeństwa, 

klimatyzację, ogrzewanie, półki na bagaż podręczny; indywidualne nawiewy i oświetlenia, nagłośnienie, oświetlenie 

sufitowe dzienne i nocne oraz wyodrębnione miejsce na bagaż o poj. min. 1.5 m3, WC oraz urządzenie GPS. Pojazd 

ma być sprawny technicznie oraz posiadać miejsca siedzące dla wszystkich uczestników wyjazdu. Wykonawca 

podstawia pojazd w stanie czystym, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz zobowiązuje się do dbania o czystość 

autokaru podczas podróży. Na wyraźną prośbę przedstawiciela uczestników wyjazdu kierujący pojazdem ma 

uruchamiać klimatyzację lub ogrzewanie w celu zapewnienia komfortowych warunków podróży.  

W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

zastępczy środek transportu o takich samych lub lepszych parametrach, zgodnych ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, który pozwoli na planowe kontynuowanie programu wizyty. Wykonawca pokrywa koszty opłat 

drogowych i parkingowych oraz koszty uzyskania wszelkich innych pozwoleń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zadania. Wykonawca zapewni transport na miejscu w celu dojazdu do wszelkich obiektów odwiedzanych 

przez uczestników. Sporządzając ofertę należy przyjąć, że w/w pojazdem zostanie pokonana trasa o długości do 

4 000,00 km. 

 

 

Tłumaczenia - w trakcie wyjazdu grupie będzie towarzyszył biegły tłumacz konferencyjno/konsekutywny z języka 

niemieckiego, zapewniony przez Wykonawcę. Tłumacza zabezpieczy Wykonawca. Tłumacz odpowiedzialny będzie 

za przeprowadzenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka niemieckiego na język polski 

(i odwrotnie) również w trakcie realizacji wizyt i spotkań na terenie odwiedzanych miejscowości. Zamawiający 

wymaga wysokich kwalifikacji tłumacza w zakresie znajomości języków. 

 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

• przygotowanie szczegółowego harmonogramu wyjazdu (według wstępnego harmonogramu 

powyżej oraz według powyższych zasad zawartych w SIWZ), 



   

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi  Unii Europejskiej 
 

 

   

  

 

• zapewnienie wyżywienia dla uczestników; 

• zapewnienie zakwaterowania dla uczestników; 

• zapewnienie transportu autokarowego i transportu lokalnego uczestnikom wyjazdu studyjnego; 

• zawarcia na rzecz osób uczestniczących w wyjeździe studyjnym umów ubezpieczenia od  

następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie niższą niż 7.000 zł – NNW na osobę, kosztów 

leczenia na kwotę nie niższą niż 10 000 euro, KL na osobę i bagażu na kwotę nie niższą niż 200 euro 

na osobę, które należy dostarczyć Zamawiającemu na 2 dni przed terminem wyjazdu; 

• zapewnienie biegłego tłumacza z języka niemieckiego; 

• dostarczenie do 5 dni po podpisaniu umowy, szczegółowego harmonogramu wizyty studyjnej, w 

celu zaakceptowania go przez Zamawiającego; 

• nocleg i wyżywienie dla tłumacza oraz 2 kierowców. 

 

Zamawiający nie pokrywa: 

- kosztów zagranicznych rozmów telefonicznych wykonanych z pokojów hotelowych przez osoby zakwaterowane, 

- kosztów np. związanych z udostępnieniem w pokojach hotelowych płatnej telewizji bądź mini - baru, 

- kosztów związanych z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez uczestników wyjazdu, kierowców, bądź 

tłumacza. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wpis do Centrum Ewidencji Organizatorów Turystyki  

i pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki.  

 


