Załącznik nr 1
SZANSA/ZP/5/2021
„WYJAZDOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca organizację wyjazdowych zajęć edukacyjnych dla uczestników modelu pn.
Uczestnicy zajęć edukacyjnych to osoby dorosłe (w większości powyżej 50 roku życia) z niskimi umiejętnościami
podstawowymi (cyfrowymi) z obszarów defaworyzowanych (wiejskich i/lub małych miast i/lub miast postindustrialnych), w
tym z trudnym dostępem do edukacji, w tym z obszarów ujętych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz
w rządowych programach o charakterze terytorialnym (Program dla Bieszczad), tj. osoby zamieszkujące na obszarze
realizacji projektu (powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina;
powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska), który wpisuje się w obszar realizacji Programu dla Bieszczad.
1.

Założenia organizacyjne dotyczące wyjazdowych zajęć edukacyjnych:
1) Planowana liczba uczestników: 65 (w tym 60 osób uczestnicy zajęć + 5 osób trenerzy oraz personel
Zamawiającego).
2) Czas trwania wyjazdu/zajęć edukacyjnych: 5 dni (pięć następujących po sobie kolejno dni).
3) Planowana liczba godzin zajęć edukacyjnych: 120 godzin (1 godz. = 45 minut). – sesja dopołudniowa + sesja
popołudniowa (zajęcia realiz. w grupach, śr. 4-6 godzin/dziennie każda grupa x śr. 6 grup x śr. 10 osób na grupę).
Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych ale nie więcej niż do 180.
4) Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane we wrześniu 2021 r. Propozycja dokładnego terminu
realizacji przedmiotu zamówienia musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego

2.

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia dla uczestników wyjazdowych zajęć edukacyjnych:
1) Usługi transportowej:
Usługa transportowa obejmuje dowóz uczestników wyjazdowych zajęć edukacyjnych z wyznaczonych przez
Zamawiającego punktów odbioru – tj. ORELEC i okolice (zasięg do 40 km od Orelca) na miejsce realizacji
przedmiotu umowy i z powrotem tj. z miejsca realizacji przedmiotu umowy do wyznaczonych punktów.
UWAGA: Harmonogram wskazujący datę/daty i godziny realizacji usługi transportowej, listę dowożonych
uczestników zajęć w rozbiciu na poszczególne punkty odbioru sporządzi Zamawiający i przedstawi Wykonawcy nie
później niż 5 dni roboczych przed planowanym przejazdem, z uwzględnieniem potrzeb przewozu uczestników
zajęć edukacyjnych.
Planowana maksymalna ilość osób do przewozu: 65 w tym 60 uczestników zajęć + 5 osób trenerzy oraz personel
Zamawiającego.
W ramach realizacji usługi transportowej wykonawca jest zobowiązany do:
a) realizacji przedmiotu zamówienia środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone
w aktualnie obowiązujących przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych
z przewozem osób, w tym w szczególności:
 posiadającymi ilość miejsc siedzących odpowiadających liczbie osób objętych przewozem,
 wyprodukowanymi nie wcześniej, niż w 2010 roku,
 czystymi i sprawnymi technicznie,
 posiadającymi aktualne badania techniczne i inne dokumenty warunkujące dopuszczenie pojazdu do ruchu,
 wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa i w sprawny system ogrzewania w okresie jesienno – zimowym oraz
klimatyzację w okresie wiosenno – letnim.
b) zapewnienia kierowcy/kierowców o odpowiednich kwalifikacjach i stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji
kierowcy/ów, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji,
c) podstawienia bez zbędnej zwłoki (w przypadku awarii uniemożliwiającej kontynuację przewozu) sprawnego
środka transportu spełniającego wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, o ile nie jest w stanie
usunąć awarii na miejscu,
d) uwzględnienia obowiązujących na dzień realizacji przedmiotu zamówienia wymagań/wytycznych ze strony
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i/lub Ministerstwa Zdrowia i/lub Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji
Pośredniczącej w związku z pandemią COVID- 19 mających związek z realizacją przedmiotu zamówienia.
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2)

Usługi noclegowej.
Miejsca noclegowe muszą spełniać następujące kryteria:
a) nocleg powinien zostać zapewniony na terenie obiektu, w którym będą realizowane zajęcia edukacyjne,
b) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym w pokojach w liczbie umożliwiającej zakwaterowania wszystkich
uczestników. Zamawiający wymaga aby w ramach dostępnych pokoi było 5 pokoi jednoosobowych.

3)

Usługi wynajmu trzech sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem:
Zamawiający planuje realizację zajęć edukacyjnych w oparciu o 3 sale szkoleniowe równolegle tj. w tym samym
czasie. Sale szkoleniowe muszą spełniać następujące kryteria:
a) sale szkoleniowe zdolne łącznie pomieścić maksymalną planowaną liczbę uczestników zajęć, z dogodną
komunikacją między rzędami,
b) sale szkoleniowe wyposażone w odpowiedni sprzęt, niezbędny do realizacji zajęć edukacyjnych tj. rzutnik
i ekran do prezentacji multimedialnych, nagłośnienie sali, wskaźniki do prezentacji, flipchart z kompletem
markerów i zapasem papieru, dostęp do Internetu,
c) sale szkoleniowe zapewniające właściwe warunki BHP i ppoż. oraz zaplecze socjalne, w tym dostęp do WC
zaopatrzonego w środki higieniczne, sale posiadające okna, przestronne, odpowiednio oświetlone,
wentylowane i klimatyzowane,
d) sale szkoleniowe dostępne na wyłączność Zamawiającego przez pięć dni realizacji zajęć zgodnie
z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji zajęć,
e) obiekt w którym znajdują się sale szkoleniowe nie może być w trakcie prac remontowych.

4)

Usługi restauracyjnej:
Zapewnienie usługi i obsługi restauracyjnej dla wszystkich uczestników tj. 65 osób.
Wymagane menu:
a) przerwy kawowe ciągłe w nielimitowanej ilości, uzupełniane na bieżąco, dostępne dla wszystkich
uczestników zajęć w wyodrębnionym miejscach na salach szkoleniowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie
na pół godziny przed rozpoczęciem zajęć do końca realizacji zajęć w każdym z 5 dni zajęciowych:
 kawa naturalna z ekspresu ciśnieniowego,
 herbata czarna, owocowa, zielona w torebkach z zawieszką,
 mleko do kawy, cukier, cytryna,
 woda mineralna gazowana i niegazowana – w butelkach szklanych o pojemności 0,33ml,
 100% sok owocowy – 2 rodzaje podawane w dzbankach,
 ciasta i ciastka kruche różnego rodzaju.
b)


menu na 1 osobę: (cztery śniadania, pięć obiadów i pięć kolacji x 65 osób):
Śniadanie w formie „szwedzkiego stołu” w każdy dzień zajęć składające się przykładowo z:
 zakąski ciepłe: żurek z jajkiem i kiełbasą (porcja 300ml +/- 25ml), jajecznica (min. 100g/1 osobę), parówki
lub kiełbaski na gorąco (min. 2 sztuki/1 osobę),
 zakąski zimne (min. 2 rodzaje, 100g/1osobę) – do wyboru, np. sałatka grecka, sałatka z pomidorów
i mozzarelli z oliwą i bazylią, sałatka z kurczakiem i warzywami, sałatka jarzynowa,
 dżem, masło,
 mleko (podawane w dzbankach) i płatki śniadaniowe (2 rodzaje),
 co najmniej 3 rodzaje wędlin wysokogatunkowych (łącznie min. 50g),
 co najmniej 2 rodzaje serów żółtych (łącznie min. 50g),
 co najmniej 3 rodzaje pieczywa – w tym białe i ciemne (łącznie min. 150g),
 kawa z ekspresu ciśnieniowego i herbata czarna, owocowa, zielona – do wyboru,
 mleko do kawy, cukier, miód naturalny, cytryna,
 woda mineralna gazowana i niegazowana – w butelkach szklanych o pojemności 0,33ml,
(200ml/1osobę),
 100% sok owocowy – 2 rodzaje podawane w dzbankach (ok. 200ml/1osobę).
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Obiad dwudaniowy: w każdy dzień zajęć składający się przykładowo z:
 I danie: zupa tradycyjna – porcja 300ml +/- 25ml,
 II danie: danie drobiowe, wołowe, wieprzowe lub rybne (porcja mięsa lub ryby min. 150g +/- 10g) +
opiekane ziemniaki, frytki lub ryż + 3 rodzaje surówek – łączna waga dania min. 400g +/- 40g.
 deser, np. ciasto lub lody (1porcja/1osobę),
 kawa z ekspresu ciśnieniowego i herbata czarna, owocowa, zielona – do wyboru,
 mleko do kawy, cukier, cytryna,
 woda mineralna gazowana i niegazowana – w butelkach szklanych o pojemności 0,33ml,
(200ml/1osobę),
 100% sok owocowy (2 rodzaje) lub kompot – podawane w dzbankach (ok. 200ml/1osobę).



Kolację: w każdy dzień zajęć
UWAGA:






5)

Menu powinno być każdego dnia zróżnicowane.
Jeżeli wśród uczestników będą osoby preferujące kuchnię wegetariańską lub ze względów zdrowotnych
preferujące określone produkty, należy to uwzględnić.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania jednorazowych: naczyń, sztućców, obrusów.
Zamawiający zastrzega, aby śniadania, obiady i kolacja były podane w pomieszczeniu zarezerwowanym
wyłącznie dla Zamawiającego lub w pomieszczeniu z wyraźnie wyodrębnionym dla niego obszarem.
Wykonawca usługi powinien zapewnić obsługę kelnerską, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń,
dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia, a także usuwanie i utylizację odpadów i śmieci.

warunków przestrzegania ciągle obowiązujących ogólnych wymogów ochrony osobistej, dystansu
społecznego i zabezpieczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa oraz dostosowanie się do
wszelkich zaleceń GIS dotyczących działalności szkoleniowej i hotelowej.

WAŻNE:
Zamawiający zastrzega, iż liczba uczestników wyjazdowych zajęć edukacyjnych (osób) wskazana w zapytaniu
ofertowym stanowi maksymalną liczbę uczestników (osób). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby
osób planowanych do udziału w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych, niż założona w zapytaniu, a w takiej sytuacji
Wykonawca oświadcza, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozliczenie nastąpi zgodnie
z rzeczywistym (faktycznym) wykonaniem przedmiotu umowy tj. rzeczywista ilość osób biorących udział w wyjazdowych
zajęciach edukacyjnych i ceny jednostkowej brutto za 1 osobę, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy.
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