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Załącznik nr 1 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 11/RJ/06/2021 z dn. 11.06.2021 r.  

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO na organizację szkolenia oraz zapewnienie transportu  

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednej usługi szkolenia dla grupy 10 osób (w tym wynajem 

sali szkoleniowej, catering, zapewnienie noclegu 4 prelegentom) oraz zapewnienie transportu dla 6 

lokalnych liderów Błękitnego Patrolu WWF (6 osób) z miejsca zamieszkania na miejsce szkolenia i z 

powrotem. 

 

Zakres zadań Wykonawcy:  

Część A – Organizacja szkolenia: 

1. zapewnienie sali wykładowej spełniającej następujące warunki:  
 

− lokalizacja w Koszalinie lub bliskiej okolicy (do 10 km); 

− termin organizacji szkolenia – 30 czerwca 2021r.;  

− sala szkoleniowa dla min. 10 osób; 

− sala musi być wyposażona w rzutnik wraz z ekranem do wyświetlania prezentacji oraz tablicę 

flipchart i pisaki; 

− sala musi posiadać dostęp do sieci bezprzewodowej. 
 

2. zapewnienie serwisu kawowego dla uczestników szkolenia (10 osób), w tym: 
 

− kawa (sypana i rozpuszczalna) oraz herbata ze zrównoważonych źródeł (fair trade); 

− mleko ekologiczne i roślinne; 

− owoce, pochodzące od polskich dostawców, w miarę możliwości sezonowe; 

− przekąski: ciastka, słone przekąski, w tym produkty wegańskie; 

− woda i soki w szklanych opakowaniach. 
 

3. zapewnienie lunchu dla uczestników szkolenia (10 osób) składającego się z: 
 

− pierwszego dania (zupa); 

− drugiego dania; 

− napojów do wyboru; 

− deseru; 

− optymalne miejsce posiłku obok sali wykładowej (w obiekcie), ewentualnie zlokalizowane w 

miejscu nie dalej niż 1 km od sali szkoleniowej. 
 

4. zakwaterowanie 4 prelegentów (prelegenci zapewnieni przez Zamawiającego):  
 

− termin zakwaterowania: od 29 czerwca do 30 czerwca 2021r. 
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− jeden pokój dwuosobowy z łazienką; 

− dwa pokoje jednoosobowe z łazienką; 

− pokoje muszą posiadać miejsce do pracy oraz bezprzewodowy dostęp do łącza internetowego; 

− zakwaterowania obejmuje również zapewnienie wyżywienia dla 4 prelegentów (kolacja i 

śniadanie wegetariańskie/wegańskie do wyboru); 

− pokoje powinny znajdować się nie dalej niż 2 km od sali szkoleniowej. 

 

Wykonawca zrealizuje usługę cateringu i gastronomii stosując się do unijnych kryteriów dotyczących 

zielonych zamówień publicznych, (ang. green public procurement, GPP) dla grupy produktów „Żywność 

i usługi cateringowe”.  

Wymaga się, aby serwowane dania tworzone były na bazie świeżych, lokalnych składników 

pochodzących od okolicznych rolników, hodowców i rybaków. 

Wykonawca zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca 

podawania posiłków. 

 

Część B - Zapewnienie transportu:  

Zapewnienie transportu dla sześciu lokalnych liderów Błękitnego Patrolu WWF (6 osób) w dniu 30 

czerwca 2021 r. z miejsca zamieszkania na miejsce szkolenia i z powrotem.  

Plan trasy lokalnych liderów jest następujący:  

1. Międzyzdroje – Koszalin – Międzyzdroje (290 km) 

2. Mielenko – Koszalin – Mielenko (30 km) 

3. Ustka – Koszalin – Ustka (150 km) 

4. Karwia – Koszalin – Karwia (350 km) 

5. Gdynia – Koszalin – Gdynia (350 km) 

6. Stegna – Koszalin – Stegna (500 km) 

Łącznie: 1670 km 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni w/w transportu uczestników szkolenia, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić zwrot kosztów przejazdu uczestników na miejsce szkolenia i z 

powrotem wg stawek wskazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w 

sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 ze zm.), tj.:  

− za samochody osobowe o pojemności silnika do 900 cm3 0,5214 zł za 1 kilometr przebiegu,  

− za samochody osobowe o pojemności silnika ponad 900 cm3 0,8358 zł za 1 kilometr przebiegu  

na podstawie oświadczeń komunikacyjnych wystawionych przez uczestników szkolenia. 

 

 


