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Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz koordynacja wizyty studyjnej w Holandii w projekcie 

„Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 

2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Do zakresu zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy należy organizacja i koordynacja przebiegu 

wizyty studyjnej w Holandii w dniach 19-23 czerwca 2023 r. według poniższego programu: 

 

Poniedziałek 19.06 

Do 10:00 – przyjazd do Warszawy osób spoza Warszawy 

10:30 Wyjazd autokarem z Warszawy spod PKiN (obok Dw. Centr.) 

15:45-17:00 Rzepin – zabranie drugiej partii osób z zachodniego wybrzeża (+ obiad) 

17:00-21:00 Przejazd do środkowych Niemiec 

21:30 Kolacja w hotelu, nocleg: środkowe Niemcy 

 

Wtorek 20.06 

8:00-8:30 Śniadanie 

9:00 Wyjazd do Holandii 

13:30 Przyjazd do Pieterburen 

13:30-14:30 Obiad 

14:30-17:00 Zwiedzanie Zeehondecentrum 

17:00-20:30 Przejazd na wyspę Texel i zameldowanie w hotelu 

21:00 Kolacja w hotelu, nocleg: wyspa Texel 

 

Środa 21.06 

8:00-8:30 Śniadanie 

9:00 Wyjazd do Ecomare 

9:30-13:00 Zwiedzanie Ecomare 

13:30-14:30 Obiad  

14:30-16:00 czas wolny w Den Burg 

16:00-18:00 Przejazd do Anna Paulowna 

19:00 Kolacja, nocleg: Anna Paulowna (lub okolica) 

 

Czwartek 22.06 

8:00-8:30 Śniadanie 

8:30-9:30 Wymeldowanie się i przejazd do SOS Dolfijn 

9:30-14:30 Zwiedzanie SOS Dolfijn, w tym godzina na obiad (13:30-14:30) 

15:00-21:00 Przejazd do środkowych Niemiec 

21:30 Kolacja w hotelu, nocleg: środkowe Niemcy 
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Piątek 23.06 

7:00-7:30 Śniadanie 

8:00 Wyjazd do Rzepina 

12:00-13:00 Postój w Rzepinie – wysiadka osób z zachodniopomorskiego, obiad 

18:00 Przyjazd do Warszawy pod PKiN 

 

Dopuszcza się pewne modyfikacje powyższego programu wynikające z uzgodnień z Wykonawcą, które 

przyczynią się do sprawniejszej realizacji wyjazdu (np. przesunięcia godziny posiłków lub przejazdów), 

a nie będą miały negatywnego wpływu na cele wyjazdu. 

 

Zlecenie to obejmuje następujące usługi: 

1. Transport autokarem grupy przez cały czas trwania wizyty studyjnej. 

a) Zapewnienie obsługi autokaru, który umożliwi bezproblemową realizację powyższego 

programu (możliwość przemieszczania się do 13 h na dobę z przerwami wskazanymi  

w programie). 

b) Autokar musi być sprawny technicznie, wyposażony w klimatyzację, toaletę dla pasażerów 

i mikrofon. 

 

2. Zapewnienie noclegów dla wszystkich uczestników wyjazdu w miejscach wskazanych  

w programie (lub w pobliskich miejscowościach, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie 

na realizację programu).  

a) Każda osoba musi mieć zapewnione własne łóżko (nie ma możliwości noclegu dwóch osób 

w podwójnym, tzw. „małżeńskim” łóżku).  

b) Wykonawca musi zapewnić noclegi dla uczestników zgłoszonych przez WWF 

preferencyjnie w pokojach jedno i dwuosobowych, a maksymalnie czteroosobowych. 

c) Pokoje muszą być tak dobrane, aby kobiety i mężczyźni spali w osobnych pokojach. 

d) Optymalnie byłoby, aby każdy pokój miał swoją łazienkę. 

e) W przypadku jeśli we wskazanej miejscowości lub jej okolicy nie ma możliwości 

zapewnienia noclegu wg powyższych kryteriów, Zamawiający dopuszcza odstępstwa od 

nich, ale jedynie w uzgodnieniu z Zamawiającym i pod warunkiem, że nie wpłynie to 

negatywnie na realizację programu. 

f) Noclegi uczestników powinny być zapewnione każdego dnia w jednym ośrodku.  

W przypadku braku odpowiedniej liczby miejsc w jednym ośrodku dopuszcza się 

zapewnienie noclegów w dwóch lokalizacjach pod warunkiem, że nie wpłynie to 

negatywnie na realizację programu. 

 

3. Wyżywienie wegetariańskie (bez mięsa i ryb) uczestników przez cały czas wizyty studyjnej: 

a) Zapewnienie śniadań i kolacji w miejscach noclegu, w godzinach wskazanych w programie: 

- poranny posiłek powinien być daniem śniadaniowym (np. jajecznica lub omlet lub zestaw 

pieczywa, serów, warzyw itp.). Do posiłku muszą być zapewnione co najmniej dwa napoje 

(jeden zimny i jeden ciepły) do wyboru dla każdego uczestnika (soki, woda, herbata, kawa 

z opcją mleka ekologicznego i roślinnego itp.). 
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- posiłek wieczorny może być daniem na ciepło (np. krokiety warzywne) lub na zimno  

(np. zestaw serów, warzyw itp.) podane z pieczywem. Do posiłku muszą być zapewnione 

co najmniej dwa napoje (jeden zimny i jeden ciepły) do wyboru dla każdego uczestnika 

(soki, woda, herbata, kawa z opcją mleka ekologicznego i roślinnego itp.). 

b) Zapewnienie obiadów w miejscowościach i godzinach wskazanych w programie (lub  

w pobliskich miejscowościach, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na realizację 

programu). Posiłek powinien składać się z co najmniej stałego jednego ciepłego dania 

obiadowego (np. makaron lub ryż z warzywami i sosem, kotlet wegetariański  

z ziemniakami i surówką itp.), zupy lub deseru oraz co najmniej dwóch napojów (jednego 

zimnego i jednego ciepłego) do wyboru dla każdego uczestnika (soki, woda, herbata, kawa 

z opcją mleka ekologicznego i roślinnego itp.) 

c) Posiłki (śniadania, obiady, kolacje) mogą być serwowane w formie bufetu szwedzkiego i – 

o ile to możliwe –  powinny być serwowane bez użycia plastikowych naczyń i sztućców. 

d) Zapewnienie suchego prowiantu (owoce typu banany lub jabłka, przekąski słone i słodkie), 

wody niegazowanej, ciepłych napojów na czas przejazdów autokarem. 

e) W przypadku, jeśli śniadania i kolacje w miejscu noclegu są serwowane w formie bufetu 

(szwedzkiego stołu) dla wszystkich gości hotelu, Wykonawca musi zapewnić opcje 

wegetariańską (bez mięsa i ryb) posiłków dla uczestników wyjazdu. 

f) Wykonawca musi przewidzieć, że część uczestników wyjazdu może mieć dodatkowe 

restrykcje żywieniowe (np. dieta bezglutenowa, wegańska itp.) – informacje o takich 

wymaganiach zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej do 12 czerwca 2023.  

 

4. Opłaty związane ze zwiedzaniem ośrodków: 

a) Zeehondecentrum: brak opłat 

b) Ecomare: bilet wstępu 15 EUR / os. (dla grup powyżej 25 osób 12,75 EUR / os.), wykład dla 

grupy i oprowadzenie po ośrodku: 130 EUR / grupę 

c) SOS Dolfijn: brak opłaty za wstęp, wynajęcie sali na spotkanie: 100 EUR / grupę 

 

5. Ubezpieczenie wszystkich uczestników wizyty studyjnej 

 

6. Zapewnienie koordynacji działań w trakcie trwania wizyty studyjnej:  

a) Zapewnienie za strony Wykonawcy opiekuna lub dwóch, uczestniczących w wyjeździe, którzy 

będą odpowiedzialni za koordynację wyjazdu, w tym m.in. za kwestie organizacyjne w hotelach 

i zapewnienie posiłków, zgodnie z programem wyjazdu.   

b) Podczas organizacji wizyty studyjnej Wykonawca powinien pośredniczyć pomiędzy 

Zamawiającym i dostawcami usług (autokar, noclegi, wyżywienie) oraz zwracać szczególną 

uwagę na czynniki odziaływania na środowisko. Zamawiający zapewni Wykonawcy wsparcie 

merytoryczne w wyborze rozwiązań korzystnych dla środowiska.  

c) W ramach koordynacji Wykonawca powinien zapewnić jak największą efektywność wizyty 

studyjnej, tj. minimalizować czas przejścia/przejazdu między miejscami noclegu, miejscami 

obiadów i wizytowanymi ośrodkami.    

d) Na każdym etapie planowania oraz koordynacji Wykonawca może kontaktować się z osobami 

wyznaczonymi do kontaktu w celu skonsultowania efektywności danego rozwiązania, 

potwierdzenia lub skonsultowania czy jest ono możliwe i zasadne z punktu widzenia potrzeb 

Zamawiającego.  
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Organizator pokryje wszelkie koszty związane z organizacją wyjazdu, w tym m.in. ubezpieczenie 

kierowców, ich noclegi i wyżywienie, paliwo na cały wyjazd, opłaty parkingowe, opłaty za autostrady, 

ewentualne koszty naprawy autokaru zagranicą lub podstawienia innego autokaru w przypadku awarii, 

itp. 

Zamawiający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wzrost cen jednostkowych poszczególnych 

dóbr i usług zawartych w ofercie potencjalnego Wykonawcy. 

 

Szacunkowa wycena realizacji usługi powinna zostać podana ze wskazaniem całkowitej ceny brutto 

uczestnictwa w wizycie studyjnej jednej osoby w dwóch wariantach: 

1. przy liczbie uczestników zgłoszonych przez Fundację WWF Polska: od 20 do 25 

2. przy liczbie uczestników zgłoszonych przez Fundację WWF Polska: od 26 do 30 

 
 


