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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „agroSENTINEL - opracowanie platformy przetwarzania 

scen satelitarnych SENTINEL zintegrowanej z system e-learning w celu wsparcia kompetencyjnego producentów 

rolnych w nowej perspektywie WPR 2020-2025” (Nr projektu: POWR.04.03.00-00-0010/18), w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania 

ofert dotyczących realizacji kompleksowych usług organizacji wyjazdów, wizyt studyjnych, seminariów i 

konferencji na terenie Grecji. 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Zamawiający 
Polski Instytut Badań i Innowacji Sp. z o.o.  

ul. Chojnowska 21B, 03-583 Warszawa 

kontakt@pibi.org.pl 

Tryb udzielenie 
zamówienia 

Rozeznanie rynku  

 

II. ZAMÓWIENIE 

Opis usługi  

1. Przedmiotem postępowania jest realizacja kompleksowych usług organizacji 
wyjazdów, wizyt studyjnych, seminariów i konferencji oraz wynajem sal 
konferencyjnych na terenie Grecji. 

2. Usługa obejmuje organizację 2 wyjazdów dla grupy 5 osób. Każdy z wyjazdów 
obejmuje 3 dni. 

3. Zakres usługi obejmuje zapewnienie:  
a) zakwaterowania,  
b) wyżywienia,  
c) transportu na trasie: lotnisko obsługujące ruch lotniczy aglomeracji 

Warszawskiej – Tesaloniki oraz do miejsca zakwaterowania i na lotnisko w 
Tesalonikach. 

d) udostępnienie sal konferencyjnych zgodnie z minimalnym standardem 

Miejsce świadczenia 
usługi 

1. Larissa – (do 50 km od centrum Larissy) 

Wspólny Słownik 
Zamówień CPV: 

Główny przedmiot: 
a) 55100000-1 Usługi hotelarskie 
b) 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 
c) 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 
d) 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż 

mieszkalne 
e) 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych 

Planowany termin 
świadczenia usługi 
i planowana liczba os. 
Uczestniczących 

Zamawiający planuje realizację usługi w następujących terminach: 
Pierwsza wizyta: 09.04.2019 - 12.04.2019 r.  – 5 osób 
Druga wizyta:      21.05.2019 - 24.05.2019 r.  – 5 osób 

Warunki zmiany 
terminu 2 wyjazdu 

Ze względu na odległy termin 2 wyjazdu, liczebność grupy Zamawiający zastrzega 
sobie prawo przesunięcia terminu wyjazdu o +/- tydzień. Oferent powinien 
uwzględnić w cenie za realizację usługi możliwość takiego przesunięcia. 

Dodatkowe warunki 
Koszty zakwaterowania i wyżywania nie mogą przekraczać stawek wskazanych w 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. dla 
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Grecji tj. zakwaterowania 148 EUR/DZIEŃ/OSOBA i wyżywienia – do wysokości diety 
tj. 48/EUR/DZIEŃ/OSOBA. 
Zamawiający wymaga ze względów formalnych aby wartość wynajmu sal 
konferencyjnych została wyodrębniona na fakturze za wykonane usługi w 
oddzielnej pozycji. 

III. ZAKWATEROWANIE  

 

Miejsce zakwaterowania 

1. Standard hotelu: odpowiadający co najmniej standardowi 3-
gwiazdkowemu, zgodnie z wymaganiami jakie mają spełniać obiekty na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 
2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie. Obiekt powinien być dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Warunki zakwaterowania 

1. Uczestnicy będą kwaterowani w pokojach wyposażonych w 2 łóżka z 
samodzielną łazienką wyposażoną w toaletę, umywalkę, prysznic lub 
wannę 

2. Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach zapewniających ciszę 
i spokój w godzinach od 22:00 do 7:00 

3. Uczestnicy będą mieli dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci WiFi 
w poszczególnych pokojach 

  
IV. WYŻYWNIENIE 

 

Wyżywienie 

1. Wykonawca zapewni wyżywienie dla wszystkich uczestników wg 
zapotrzebowania Zamawiającego 

2. Wyżywienie będzie realizowane w godzinach wskazanych przez 
Zamawiającego 

3. Wykonawca zapewni wyżywienie dla uczestników o trzech porach jako 
śniadanie, obiad i kolację 

Warunki wyżywienia 

1. Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu, którego jadłospis 
zawierać będzie co najmniej: 
a) 3 rodzaje wędlin w plasterkach 
b) 3 rodzaje serów w plasterkach 
c) twaróg 
d) jajecznica lub parówki na ciepło 
e) pieczywo  
f) masło 
g) kawa lub herbata 
h) 2 rodzaje soków do wyboru 
i) woda gazowana i niegazowana 

2. Wykonawca zapewni obiad w formie bufetu lub serwowany, którego 
jadłospis zawierać będzie co najmniej: 
a) zupa (do wyboru 2 rodzaje, w tym jedna wegetariańska) 
b) drugie danie (do wyboru 4 rodzaje, w tym jedno wegetariańskie) 

składające się z potrawy głównej (np. filet drobiowy), dodatków 
(np. ryż, ziemniaki) oraz surówki (np. typu colesław) 

c) deser (do wyboru 3 rodzaje) 
d) kawa lub herbata 
e) 2 rodzaje soków do wyboru 
f) woda gazowana i niegazowana 

3. Wykonawca zapewni kolację w formie bufetu lub serwowana, którego 
jadłospis zawierać będzie co najmniej: 
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a) 3 rodzaje wędlin w plasterkach 
b) 3 rodzaje serów w plasterkach 
c) twaróg 
d) danie na ciepło (do wyboru 4 rodzaje, typu np. pierogi, bigos, placki 

ziemniaczane) 
e) pieczywo  
f) masło 
g) kawa lub herbata 
h) 2 rodzaje soków do wyboru 
i) woda gazowana i niegazowana 

4. Wykonawca zapewni wyżywienie w zakresie (gramaturze) zwykle 
stosowanej w swojej bieżącej działalności usługowej w miejscu 
realizacji usługi. 

5. Wykonawca w ramach usługi zapewni odpowiednią obsługę. 
6. Smak i podanie wyżywienia będą charakteryzowały się wysoką jakością. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zamówienia 

zgodnie ze specyficznymi wymaganiami co do diety poszczególnych 
uczestników 

 

V. SALA KONFERENCYJNA 

 

Minimalne wymagania 
Sali konferencyjnej 

1. Zamawiający wymaga, aby sala szkoleniowa była dostosowana do 
pełnienia swoich funkcji, zapewniająca komfort pracy dla 10 uczestników 
spotkania, żeby była klimatyzowana oraz wyposażona w następujące 
elementy: 

a) stoły oraz miejsca siedzące dla wszystkich uczestników ustawione w 
podkowę, krzesła z oparciem, przesuwane, nie przytwierdzone na 
stałe do podłoża, stoły puste, bez sprzętu komputerowego 

b) dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia sali oraz 
zapewnienia oświetlenia sztucznego, 

c) laptop z podłączeniem do Internetu, pełną wersją MS Office oraz 
aplikacjami do odtwarzania filmów wideo, w tym DVD, 
zainstalowanymi kodekami umożliwiającymi odczyt popularnych 
formatów plików wideo wraz z myszą oraz z pilotem do przewijania 
prezentacji kompatybilnych z projektorem multimedialnym, 

d) flipchart oraz komplet pisaków, 
e) projektor multimedialny, 
f) ekran do projektora multimedialnego o rozmiarze zapewniającym 

czytelność prezentowanych materiałów dla wszystkich uczestników 
spotkania 

g) zaplecze sanitarne w bezpośrednim sąsiedztwie sal konferencyjnych 

VI. TRANSPORT 

Warunki transportu 
uczestników spotkań 

1. Zapewnienie transportu osób na trasie: lotnisko obsługujące ruch lotniczy 
aglomeracji Warszawskiej – Tesaloniki  

2. Zapewnienie transportu lokalnego z lotniska do miejsca zakwaterowania i 
z miejsca zakwaterowania do lotniska w Tesalonikach w trakcie drogi 
powrotnej. 

3. Umożliwienie uczestnikom podróży zabranie ze sobą 2 sztuk bagaży 
podręcznych o wymiarach 40x20X25 cm. 

 

 



 
     

Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 4 

VII. ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA DLA KAŻDEGO WYJAZDU 

Daty Liczba osób 
Liczba 
noclegów 
(osobo-doba) 

Liczba śniadań Liczba obiadów Liczba kolacji 

09.04.2019 - 
12.04.2019 r. 

5 3 3 3 3 

21.05.2019 - 
24.05.2019 r. 

5 3 3 3 3 

 

 


