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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Organizacja wyjazdu Partnerów Strategicznych WWF Polska 
 
Przedmiot zamówienia 

Nasi partnerzy wspierają ochronę przyrody. Chcemy im za to podziękować. Ze względu na to, że nie 
każdy z nas ma okazję uciec z miasta i podziwiać przyrodę zbyt często, nasz wyjazd da taką 
możliwość. Otwórzmy oczy i uszy na to co chronimy.   
 
Motywem przewodnim wyprawy będzie poznanie prawdziwej duszy i natury Biebrzy. Ze względu na 
bogactwo różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, chcemy je pokazać w pełnej krasie. To ptaków 
najwięcej jest na tych terenach dlatego szczególną uwagę zamierzamy poświęcić gatunkom tych 
zwierząt- takim jak wodniczka czy batalion. Równie ważne jest dla nas zapoznanie się 
ze środowiskiem w którym żyją.   
 
Wyjazd odbędzie się w dniach: 21-23.04.2022. Weźmie w nim udział około 20 osób (ostateczna liczba 

do potwierdzenia w późniejszym terminie) 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu, w trakcie którego uczestnicy będą mieli okazję 

zobaczyć następujące miejsca w dolinie Biebrzy: 

• Carska Droga  

• Długa Luka  

• Grobla Honczarowska  

• Strękowa Góra 

• Czerwone Bagno  

Organizator zapewni: 

• Transport (przez wszystkie dni do każdego punktu wycieczki, po za dojazdem do Puszczy 

pierwszego dnia i powrotu do domu) 

• Bilety wstępu (jeśli będą wymagane)  

• Dokładny plan wyjazdu (w porozumieniu z zamawiającym)  

• Wyżywienie (z możliwością wyboru wegańskiej opcji- miejsce w porozumieniu z 

zamawiającym)  

o 2x śniadanie,  

o 1x obiad,  

o 2x kolacja (w tym jedno ognisko; kolacja powinna być podana na ciepło),  

o 2x prowiant (do uzgodnienia z zamawiającym). 



 

 

   
 

• Nocleg (wybór miejsca musi być ustalony w porozumieniu z zamawiającym) dla wszystkich 

uczestników, 10 pokojów 2 osobowych.  

• Zapewnienie miejsce na rozpalenie ogniska, opał na co najmniej 2 godziny, a także produkty 

spożywcze do przygotowania posiłku, w tym co najmniej: kiełbasę, warzywa, chleb, ketchup i 

musztardę, napoje (w tym wodę). 

 

Dodatkowe informacje ważne dla Wykonawców 

1) Zamawiający wymaga, aby w celu wypełniania zadań i obowiązków, o których mowa wyżej,   

Wykonawca zapewnił w trakcie trwania umowy dyspozycyjność w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji obowiązków. Zamawiający wymaga zapewnienia jednego koordynatora 

ze strony Wykonawcy na czas wyjazdu, który będzie dbał o realizację wszystkich 

zaplanowanych działań i zapewni obsługę organizacyjno-techniczną.  

2) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać powierzone mu zadania w terminach 

gwarantujących ich należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu 

tego rodzaju usług. 

3) Wszystkie szczegóły całego wydarzenia będą wymagały zatwierdzenia przez zamawiającego. 

4) Wykonawca powinien zadbać o to by: 

- produkty do przygotowania posiłków były, w miarę możliwości, produktami lokalnymi 

- wszystkie posiłki powinny być serwowane na naczyniach wielorazowych (wyjątkiem jest 

prowiant, który powinien zostać zapakowany w materiały nadające się do recyklingu lub 

nadające się do ponownego wykorzystania) 

- ryby i owoce morza wykorzystywane do przygotowania posiłków muszą pochodzić z 

certyfikowanych źródeł 

- naczynia, jeśli będą jednorazowe, powinny być biodegradowalne 

 


