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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zorganizowaniu trzech 2-u dniowych  
wyjazdów dla uczestników projektu. W trakcie kaŜdego z wyjazdów Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi  
dwudniowe warsztaty edukacyjne, których celem jest poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania 
podmiotów ekonomii społecznej (transfer dobrych praktyk). KaŜdy z wyjazdów ma być zorganizowany  dla grupy 
liczącej 20 osób kaŜda (+2 opiekunów),na niŜej przedstawionych warunkach:  
 
 
1. Zamawiający planuje 3 wyjazdy: 

�  Listopad 2013 r. do miejscowości. Rzeczka 
�  Kwiecień/czerwiec 2014 r.  do miejscowości Cieszyn 
�  Styczeń 2015 r. do miejscowości Nidzica  

2. Uczestnicy: 20 osób - uczestników projektu wraz z opiekunami (2osoby).   
 
3. Standard zakwaterowania: 

� Pokoje 2 i 3 osobowe,  
� Dla opiekunów grupy: pokój 2 osobowy, 
� KaŜdy pokój musi posiadać pełny węzeł sanitarny (umywalka, wc, prysznic)  

 
5. WyŜywienie: 

� Pełne wyŜywienie (śniadanie, obiad, kolacja), 
� Organizacja posiłków według przedstawionego harmonogramu 
� Śniadanie w formie bufetu (w szczególności: zimna płyta wędlin, serów, pieczywo + masło, pokrojone  

w plastry pomidory i ogórki, jajecznica, dŜem lub marmolada, soki owocowe, herbata, kawa z dodatkami, 
tj. śmietana, cukier, cytryna),  

� Obiad gorący serwowany dwudaniowy, (zupa, drugie danie, napoje do obiadu).  
� Kolacja w formie bufetu (w szczególności: zimna płyta wędlin, serów, pieczywo + masło, pokrojone w 

plastry pomidory i ogórki, dŜem lub marmolada, soki owocowe, herbata kawa z dodatkami, tj. śmietana, 
cukier, cytryna). 

� Zamawiający nie dopuszcza podawania posiłków i napojów w naczyniach jednorazowych.  
� Całodobowa dostępność do napojów chłodzących w ilości co najmniej 1,5 l wody mineralnej na osobę na 

dobę.  
 

6. Organizacja zajęć, Wykonawca zobowiązany jest do: 
� Przeprowadzenia 15 godzin dydaktycznych treningu z poznania praktycznych aspektów funkcjonowania 

PES  (transfer dobrych praktyk, rozwój lokalny) łącznym wymiarze 15 godzin dydaktycznych wg 
załączonego harmonogramu,  

� zapewnienia do dyspozycji Zamawiającego trenerów, którzy będą prowadzić z uczestnikami projektu 
warsztaty,  

� przedstawienia Zamawiającemu konspektu tematycznego treningu, 
� prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć,  
� zebranie ankiet oczekiwań przed treningiem oraz ankiet oceniających po treningu 
� wydania po zakończeniu realizacji usługi zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów,  



�  oznaczenia dokumentów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia materiałów, sal  
w których odbywać się będą zajęcia itp. zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

� zapewnienia materiałów dydaktycznych w postaci skryptów lub konspektów.  
 

7. Wymagania odnośnie Sali  w której będą przeprowadzane wykłady:   
� sala konferencyjne na min. 20 osób, kaŜda wyposaŜona w odpowiednią do liczby uczestników liczbę 

stolików, miejsc siedzących, właściwe oświetlenie, sprzęt audio-video, rzutnik multimedialny, ekran 
i flipchart.  

8. Wymagania szczegółowe odnośnie Ośrodka, w którym zorganizowane będzie zakwaterowanie uczestników: 
 

� Lokalizacja ośrodka: odpowiednio w miejscowościach:   
� Ośrodek musi posiadać stołówkę,  
� Przy ośrodku powinno być wyznaczone miejsce do zorganizowania ogniska posiadające miejsce do 

siedzenia dla kaŜdego uczestnika wyjazdu,  
� Ośrodek /wykonawca musi zapewnić obsługę sprzątająco – porządkową dla utrzymania czystości w 

pokojach i węzłach sanitarnych oraz innych pomieszczeniach, z których będą korzystać uczestnicy. 
 
9. Atrakcje dodatkowe 
 

Wykonawca zapewni przejazd 22 osób z terenu powiatów: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego  
i brzeskiego w godzinach porannych na miejsce prowadzenia warsztatów i jej powrót w dniu zakończenia na 
trasie z miejsca pobytu do w/w powiatów. Wykonawca odpowiedzialny jest za wynajem przewoźnika 
posiadającego wszelkie zezwolenia i licencję na krajowy transport drogowy osób. 

 
10. Taksa klimatyczna 

Wykonawca opłaci taksę klimatyczną za wszystkich uczestników warsztatów, jeśli wymagać będzie tego 
lokalizacja ośrodka w miejscowości uzdrowiskowej. 
 

11. Harmonogram (będzie mógł ulec zmianie w zaleŜności potrzeb Zamawiającego): 
Dla Nidzicy: 
 Dzień I  
-        06.00 wyjazd  
-        12.00 zakwaterowanie 
-        12.30-13.00 obiad 
-        13.00-19.30 zajęcia warsztatowe (przerwa kawowa 16.30 – 17.00) 
-        19.30 kolacja 
Dzień II 
-        8:00 śniadanie 
-        9:00 – 13.30 zajęcia szkoleniowe (przerwa kawowa 11.00 - 11.30) 
-        13.30 – 14.00 obiad 
-        14.00 – 15.30 zajęcia, podsumowanie 
-        15.30 - wykwaterowanie i powrót  
-        21.00 – planowany powrót do miejsca  
 
Dla Cieszyna i Rzeczki: 
Dzień I  
-        09.00 wyjazd  
-        12.00 zakwaterowanie 
-        12.30-13.00 obiad 
-        13.00-19.30 zajęcia warsztatowe (przerwa kawowa 16.30 – 17.00) 
-        19.30 kolacja 



 
Dzień II 
-        8:00 śniadanie 
-         9:00 – 13.30 zajęcia szkoleniowe (przerwa kawowa 11.00 - 11.30) 
-        13.30 – 14.00 obiad 
-        14.00 – 15.30 zajęcia, podsumowanie 
-        15.30 - wykwaterowanie i powrót  
-        18.00 – planowany powrót do miejsca wyjazdu 
 
Jeśli ze względów organizacyjnych, nie będzie moŜliwe przeprowadzenie warsztatów według powyŜszego 
harmonogramu, Wykonawca przedstawi własny harmonogram – w uzgodnieniu z Zamawiającym.  


