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ROZEZNANIE RYNKU  
 

dotyczące organizacji wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk 
wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką 

Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów 
 

 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, celem dokonania rozeznania rynku, zwraca się z uprzejmą 

prośbą o przygotowanie informacji w zakresie szacunkowej wartości netto i brutto zamówienia, 

obejmującego organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, 

turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów. Opis 

wizyt studyjnych przekazujemy poniżej.  

 Zamówienie to jest planowane do realizacji w ramach projektu  pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski 

– markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” – współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka  i 

środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

  W dalszej części niniejszego zapytania przekazujemy Państwu szczegóły wstępnej szacunkowej 

wyceny z Państwa strony. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Wielkopolska Organizacja Turystyczna 

posiada ograniczone środki na realizację w/w zadania. 

Z uwagi na konieczność pilnego rozpoczęcia odpowiednich procedur zależnych od niniejszego 

rozeznania rynku, prosimy o przesyłanie wstępnych propozycji cenowych na realizację zadania do dnia 

22 kwietnia 2015r. godz. 12:00. 

  Złożona propozycja – kalkulacja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt: w sprawach dotyczących 

programu wizyt studyjnych tel. 61-66-45-238 lub kontakt mailowy irena.frackowiak@wot.org.pl oraz w sprawach 

formalnych tel. 61-66-45-236 lub kontakt mailowy: przemyslaw.wozniak@wot.org.pl. Osobami upoważnionymi 

do kontaktu są: Pani Irena Frąckowiak – w sprawach programu wizyt studyjnych oraz Pan Przemysław 

Woźniak – w sprawach formalnych. 

 
Z wyrazami szacunku, 
 
 
Przemysław Woźniak 
Asystent Projektu 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
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I. Informacje o projekcie pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego 

produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” 
 

Celem projektu jest kontynuacja szeroko rozumianej promocji markowego produktu turystyki wodnej 
pn. Wielka Pętla Wielkopolski, określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako 
rozwojowy i unikatowy w skali kraju. Projekt przedłuża promocję Pętli w okresie przed kolejnym 
sezonem turystycznym, dodatkowo promując walory kulturowe oraz turystykę aktywną na 
obszarach położonych wokół Pętli.  
Pierwsza całościowa kampania zrealizowana w latach 2013–2014, współfinansowana z WRPO i 
środków Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów lokalnych, została bardzo pozytywnie 
oceniona zarówno wśród branży turystycznej, dziennikarzy, jak i w środowisku wodniackim.  
Wyjątkowość szlaku wodnego pn. „Wielka Pętla Wielkopolski” polega na wykorzystaniu 
równoleżnikowego kierunku przepływu głównych rzek regionu – Warty i Noteci oraz południkowego 
położenia kanału Warta-Gopło. Poprzez dostęp od zachodu do Odry, jej dopływów i kanałów łączących 
ją z drogami wodnymi Brandenburgii, Wielka Pętla Wielkopolski jest skomunikowana z zachodnią 
Europą, a poprzez Kanał Bydgoski – z Wisłą i innymi rzekami Drogi Wodnej E-70, aż z Kaliningradem.  
Projekt Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej promuje walory przyrodnicze szlaku oraz walory 
kulturowe położonych w pobliżu miast i miasteczek. Miejscem realizacji projektu jest teren Wielkopolski 
oraz wybrane miejsca na terenie kraju i na terenie wybranych krajów europejskich. Grupy docelowe na 
rynku krajowym stanowią mieszkańcy Wielkopolski, województw ościennych oraz dużych miast i 
aglomeracji Polski. Ponadto, do grupy tej zalicza się osoby uprawiające turystykę motorowodną 
kajakową, właścicieli łodzi płaskodennych, barek, a także gestorów marin i właścicieli firm 
czarterujących łodzie i kajaki, operujący na Wielkiej Pętli Wielkopolski. Promocja projektu oraz jego 
poszczególne etapy obejmować będą również rynek niemiecki i rynek niderlandzki. Działania 
promocyjne obejmować będą w głównej części turystykę wodną na Wielkiej Pętli Wielkopolski, ale 
także turystykę kulturową i aktywną na terenach wokół niej.  
 
Jednym z zadań związanych z realizacją projektu jest organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla 
środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej 
Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów. W ramach niniejszego zadania, 
planuje się organizację pięciu imprez turystyczno-promocyjnych na obszarze Wielkiej Pętli 
Wielkopolski. Będą to spływy barkami turystycznymi po rzekach Wielkiej Pętli Wielkopolski łączone 
z innymi aktywnościami, np. rekreacja konna, rowerowa lub piesza, wzbogaconymi zwiedzaniem 
okolicznych atrakcji kulturowych i przyrodniczych. 
 

II. Informacje szczegółowe zamówienia 
 

1. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu wyłącznie oszacowanie kwoty wartości realizacji 
zadania. W związku z powyższym, prosimy o przesyłanie informacji zwrotnych z informacją 
zawierającą łączną kwotę netto oraz brutto. 
 

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Organizacja wizyt studyjnych (study 
tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką 
Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów” w roku 2015 – w ramach 
realizacji projektu pn. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w 
Wielkopolsce – etap II” - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego z Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, 
Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. 
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3. W ramach przedsięwzięcia, planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 4  (słownie: 
czterech) wizyt studyjnych (study tour) w roku 2015, w tym 3 wizyty 3-dniowe (dwa noclegi) i 1 
wizyta 4-dniowa (trzy noclegi) 
 

4. W ramach zaplanowanego zadania Wykonawca winien zapewnić dla uczestników wizyt studyjnych: 
a) usługi noclegowe, Miejsce zakwaterowania winno odpowiadać standardowi hotelowemu min. 3 

gwiazdek lub równoważne zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, 
b) usługi gastronomiczne,  
c) przygotowanie szczegółowego programu wizyt,  
d) pilotaż wizyt studyjnych oraz obsługę programu turystycznego i rekreacyjnego. Program winien 

uwzględniać konkury z nagrodami  z wiedzy o Wielkiej Pętli Wielkopolski, 
e) obsługę pilota obcojęzycznego podczas wizyt według poniższego programu, 
f) obsługę instruktora Stand Up Paddle według programu wizyt, 
g) obsługę fachowego przewodnika podczas spływu kajakami, 
h) wynajęcie odpowiedniej ilości i wielkości barek turystycznych (jachtów motorowych) w zależności od 

ilości uczestników – minimalne ilości barek (jachtów motorowych) podane zostały przy opisie wizyty, 
i) transport uczestników (niepublicznym środkiem transportu) z Poznania do miejsc realizacji zadania 

oraz transfery w trakcie imprez oraz z powrotem do Poznania. Konieczny jest transport bagaży 
uczestników jeśli wymaga tego program imprezy. 
Szczegóły zostały omówione w dalszej części niniejszego opracowania. 
 

5. Grupa docelowa działań to m.in. środowiska wodniackie, osoby opiniotwórcze, blogerzy, dziennikarze i 
touroperatorzy. 
 

6. Każda wizyta studyjna obejmować będzie grupy liczące: 
- dwa study toury maksymalnie do 8 uczestników – w tym jeden dla uczestników 
niemieckojęzycznych 
- jeden study tour maksymalnie do 16 uczestników 
- jeden study tour maksymalnie do 40 uczestników 
Dodatkowo na wyjazdach Zamawiającego reprezentować będzie pracownik, którego zadaniem będzie 

wizytowanie przebiegu wyjazdu i pobytu uczestników. Koszt pobytu dodatkowej osoby Wykonawca 

powinien uwzględnić w cenie oferty.  

 
7. Terminy i miejsca realizacji zamówienia:  

Wszystkie wizyty studyjne zorganizowane zostaną w II kwartale 2015 roku (od połowy maja do 
końca czerwca). Dokładne daty zostaną ustalone przez Zamawiającego w terminie do dnia podpisania 
umowy.  
Zamawiający dopuszcza zmianę miejsc imprezy tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń 
losowych oraz siły wyższej, których na dzień składania ofert nie można było przewidzieć. Zmiana 
wymaga powiadomienia i akceptacji przez Zamawiającego. Nowe miejsce imprezy musi być 
zgodne z wymaganiami SIWZ oraz standardowo nie gorsze od miejsca imprezy określonego przez 
Zamawiającego. 
 

8. Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram każdej z wizyt 
studyjnych (z podziałem na godziny). 
 

9. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wykaz menu każdej wizyty 
studyjnej (śniadania, obiady, kolacje, posiłki na barkach) wraz z gramaturą potraw. 
 

10. Rekrutację na wizyty studyjne przeprowadzi Zamawiający. Listy uczestników przekazane będą 
Wykonawcy do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 
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11. Obowiązkiem Wykonawcy przy realizacji wszystkich wizyt studyjnych jest bieżąca aktualizacja, 
zapoznanie się, przestrzeganie i stosowanie aktualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie 
informacji i promocji, znajdującymi się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl 
 

12. Program wizyt studyjnych (study tour) 2015r. 
 
 
Zamawiający przewiduje zorganizowanie 4 (słownie: czterech) wizyt studyjnych w oparciu o 
przedstawione trasy spływów: 
 
 
Szczegółowe rozplanowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych punktów 
programów zostaną ustalone wspólnie z Zamawiającym. 
 
I. Wizyta studyjna „Turystyka wodna – spływ barkami turystycznymi” 

Planowany termin wizyty studyjnej: 27-29.05.2015r. 
Uczestnicy:   40 osób – grupa polskojęzyczna 
Wymagania sprzętowe: min. 5 jachtów motorowych (barek turystycznych) 

 

Trasa spływu:   
1 dzień: Przejazd do miejsca zakwaterowania 
2 dzień: Ląd-Pyzdry (19 km), Pyzdry-Nowe Miasto nad Wartą (27 km)  
3 dzień: Pokaz Stand Up Paddle 
 

1 dzień   
 

� Zbiórka uczestników i wyjazd z Poznania – miejsce zbiórki wskazane zostanie po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

� Transfer uczestników i przyjazd do miejsca zakwaterowania. Zakwaterowanie musi być 
w pobliżu jeziora lub rzeki, gdzie będzie można przeprowadzić pokaz SUP (Stand Up 
Paddle) – szczegóły opisane przy trzecim dniu.  

• Zakwaterowanie - szczegóły: 

Zakwaterowanie około 30 km od rzeki na odcinku od Lądu do Nowego Miasta nad Wartą. 
� Obiad: menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje pierwszego i 

drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej zupę, danie główne (ew. wegetariańskie na 
życzenie), napoje - kawa , herbata, woda, soki.  

� Konferencja – prezentacja na temat turystyki wodnej i Wielkiej Pętli Wielkopolski 
• (miejsce zakwaterowania musi posiadać salę konferencyjną dla 40 osób wraz z niezbędnym 

sprzętem multimedialnym i nagłośnieniem w tym: rzutnik, laptop (oprogramowanie Microsoft 
Office), ekran, wskaźnik i pilot bezprzewodowy, oraz klimatyzacją)  

• Część merytoryczna konferencji zostanie przygotowana i przeprowadzona przez 
Zamawiającego 

• W trakcie konferencji poczęstunek w formie bufetu w postaci kawy, herbaty, zimnych napojów 
oraz świeżego ciasta – co najmniej po 100g na 1 osobę).  

� Uroczysta kolacja dania podawane do stołów na półmiskach 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje istotnie różniących się 
menu do wyboru: 

� Zupa  
� Co najmniej trzy dania główne z dodatkami do wyboru: po 2 porcje na osobę (w tym 

dania mięsne i ryby) 
� Deser  
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� Bufet zakąskowy (garmażerka)  – 3 porcje na osobę, pieczywo, masło, sałatki (2 
rodzaje)  

� Ciepłe i zimne napoje  

• Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące się propozycje 
programu animacyjnego do realizacji. Przedstawione programy powinny być oryginalne, 
zabawne, dynamiczne oraz aktywizujące uczestników. Nagrody: nagroda główna za min. 50 zł, 
nagroda za drugie i trzecie miejsce – min. W przedziale 20-30 zł. Nagrody zapewnia 
Wykonawca, koszt nagród należy uwzględnić w przygotowanej ofercie. 

• Do kolacji i animacji – oprawa muzyczna – warsztaty śpiewu szant. 
� Nocleg.  

 
2 dzień  
 

� Śniadanie 
• Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

- pieczywo,  
- wędliny-asortyment: drobiowy, wieprzowy  
- ser żółty i biały twaróg, 
- warzywa i owoce: sezonowe świeże, 
- masło, 
- jajecznica lub jajka gotowane, 
- paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 
- płatki śniadaniowe  
- dżemy – 2 rodzaje, miód, 
- słodkie drożdżówki lub rogaliki, 
- jogurt naturalny lub owocowy, 
- kawa, herbata, cytrynka, mleko, śmietanka do kawy, woda, soki. 

� Przejazd do przystani w Lądzie 
� Przed rozpoczęciem spływu obowiązkiem Wykonawcy jest : 

przedstawienie uczestnikom regulaminu spływu oraz dopilnowanie przez nich obowiązku 

zapoznania się z nim (zebranie podpisów każdego z uczestników pod listami obecności oraz 

pod regulaminem); w tym m.in. BHP, reguły zachowania się na wodzie itp. 

� Spływ barkami turystycznymi rzeką Wartą (odcinek przystań Ląd - Pyzdry - Nowe Miasto 
razem 46 km) 
Wykonawca ma za zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników na barkach (w 
trakcie trwania spływu) w sposób atrakcyjny, oryginalny, w formie zabaw, quizów, tj np. 
konkursy z nagrodami  z wiedzy o Wielkiej Pętli Wielkopolski, nauka węzłów żeglarskich, 
konkurs znajomości znaków nawigacyjnych, piosenki wodniackie według pomysłu programu – 
Jaka to melodia? Wykonawca ma uwzględnić fakt, że grupa płynąć będzie ok. 6 łodziami. 
Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się programy. 

� Poczęstunek na barkach turystycznych w trakcie całego spływu w formie bufetu w 
postaci kawy, herbaty, zimnych napojów  – w ilości proporcjonalnej do liczby osób. 

� Dopłynięcie do przystani w Pyzdrach (trasa Ląd – Pyzdry – 17 km ) 
� Transfer  do Hermanowa. Pobyt rekreacyjny w stadninie koni (ok. 2 godz.) – przejazd 

bryczkami lub konno.  
� Obiad w stadninie koni w Hermanowie. Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca 

przedstawi 2 propozycje pierwszego i drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej zupę, danie 
główne (ew. wegetariańskie na życzenie), napoje: kawa, herbata, napoje zimne.  

� Powrót do Pyzdr. Ciąg dalszy spływu na trasie Pyzdry – Nowe Miasto n. Wartą. W tym czasie: 
- ciąg dalszy animacji w formie zabaw, quizów, opowieści itp.  (trasa 29 km) 

� Przypłynięcie do przystani w Nowym Mieście  
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Kolacja nad brzegiem Warty – sugerowane miejsce: Marina Pod Czarnym Bocianem 
Wykonawca przedstawi 2 propozycje pierwszego i drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej 
zupę, danie główne, napoje: kawa, herbata, napoje zimne. 

� Transfer do miejsca zakwaterowania. 
� Wieczór muzyczny 
� Nocleg. 

 
3 dzień   
 

� Śniadanie    
• Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

- pieczywo,  
- wędliny-asortyment: drobiowy, wieprzowy  
- ser żółty i biały twaróg, 
- warzywa i owoce: sezonowe świeże, 
- masło, 
- jajecznica lub jajka gotowane, 
- paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 
- płatki śniadaniowe  
- dżemy – 2 rodzaje, miód, 
- słodkie drożdżówki lub rogaliki, 
- jogurt naturalny lub owocowy, 
- kawa, herbata, cytrynka, mleko, śmietanka do kawy, woda, soki. 

� C.d. konferencji – Wykonawca zapewni salę konferencyjną dla 40 osób wraz z nagłośnieniem 
� Pokaz Stand Up Paddle (SUP) z udziałem profesjonalnych trenerów na rzece lub jeziorze w 

pobliżu miejsca zakwaterowania. Wymagane – 10 desek wraz z osprzętem oraz 2 trenerów – 
uczestnicy będą korzystać na zmianę. Czas – ok. 2 godz. 

� Obiad w miejscu zakwaterowania 
Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje pierwszego i 
drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej zupę, danie główne, napoje: kawa, herbata, woda, 
soki. 

� Zakończenie, wykwaterowanie. 
� Transfer uczestników do Poznania. 

 
 

II.  Wizyta studyjna „Turystyka wodna – spływ barkami turystycznymi” 
Planowany termin wizyty studyjnej: 10-12.06.2015r. 
Uczestnicy:   do 16 osób  - grupa polskojęzyczna 
Wymagania sprzętowe – min. 2 jachty motorowe 

 

Trasa spływu:   
1 dzień: Przejazd do miejsca zakwaterowania 
2 dzień: Zielonagóra-Sieraków (27 km ), Sieraków-Międzychód (16 km) 
3 dzień: Czarnków-Wrzeszczyna (25 km) 
  

W przypadku tej trasy należy uwzględnić opłaty za śluzowanie na Noteci oraz czas 
niezbędny do przeprawienia przez śluzy 

 
1 dzień  
 

� Zbiórka uczestników i wyjazd z Poznania – miejsce zbiórki wskazane zostanie po uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 
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� Przyjazd do miejsca zakwaterowania   
Zakwaterowanie do 30 km od rzeki na obszarze pomiędzy Czarnkowem, Drawskiem, 
Sierakowem i Międzychodem. 

� Uroczysta kolacja dania podawane do stołów na półmiskach 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje istotnie różniących się 
menu do wyboru: 

� Zupa  
� Co najmniej trzy dania główne z dodatkami do wyboru: po 2 porcje na osobę (w tym 

dania mięsne i ryby) 
� Deser  
� Bufet zakąskowy (garmażerka)  – 3 porcje na osobę, pieczywo, masło, sałatki (2 

rodzaje)  
� Ciepłe i zimne napoje  

� Po kolacji Zamawiający przedstawi Prezentację na temat Wielkiej Pętli Wielkopolski – 
(miejsce zakwaterowania musi posiadać salę dla 16 osób). Dopuszcza się przeprowadzenie 
prezentacji w sali restauracyjnej, o ile będzie wystarczająca ilość miejsca. Do uzgodnienia z 
Zamawiającym. Treść prezentacji i przeprowadzenie leży w gestii Zamawiającego. Wykonawca 
zabezpieczy rzutnik multimedialny, laptop, ekran, wskaźnik laserowy wraz z pilotem 
bezprzewodowym. 

� Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 
• Po prezentacji Wykonawca poprowadzi animacje czasu wolnego. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące się propozycje programu animacyjnego do 
realizacji. Przy ładnej pogodzie animacja zorganizowana na wolnym powietrzu. W przypadku 
niepogody konieczność przeniesienia animacji do pomieszczenia zamkniętego. 
Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne, aktywizujące 
uczestników. w formie zabaw, quizów itp. Animacje powinny być dostosowane do miejsca i 
warunków pogodowych.  

� Nocleg.  
 

2 dzień  
 

�  Śniadanie  
•  Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

- pieczywo,  
- wędliny-asortyment: drobiowy, wieprzowy  
- ser żółty i biały twaróg, 
- warzywa i owoce: sezonowe świeże, 
- masło, 
- jajecznica lub jajka gotowane, 
- paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 
- płatki śniadaniowe  
- dżemy – 2 rodzaje, miód, 
- słodkie drożdżówki lub rogaliki, 
- jogurt naturalny lub owocowy, 
- kawa, herbata, cytrynka, mleko, śmietanka do kawy, woda, soki. 

� Przejazd do przystani w Zielonejgórze (koło Obrzycka) 
� Przed rozpoczęciem spływu obowiązkiem Wykonawcy jest: 

przedstawienie uczestnikom regulaminu spływu oraz dopilnowanie przez nich obowiązku 

zapoznania się z nim (zebranie podpisów każdego z uczestników pod listami obecności oraz 

pod regulaminem); w tym m.in. BHP, reguły zachowania się na wodzie itp. 

� Spływ barkami turystycznymi rzeką Wartą (odcinek marina w Zielonejgórze – Sieraków – 27 
km) Wykonawca ma za zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników na 
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barkach w sposób atrakcyjny, oryginalny. Przedstawione programy powinny być oryginalne, 
zabawne, dynamiczne, aktywizujące uczestników. w formie zabaw, quizów, tj np. konkursy z 
nagrodami  z wiedzy o Wielkiej Pętli Wielkopolski, nauka węzłów żeglarskich, konkurs 
znajomości znaków nawigacyjnych, itp. Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co 
najmniej 3 istotnie różniące się programy. 

� Poczęstunek na barkach turystycznych w trakcie całego spływu w formie bufetu w postaci 
kawy, herbaty, zimnych napojów – w ilości dostosowanej do liczby uczestników. 

� Przypłynięcie do Sierakowa. 
� Obiad w okolicach Sierakowa. 

menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje pierwszego i 
drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej zupę, danie główne (ew. wegetariańskie na 
życzenie), napoje - kawa , herbata, woda, soki.  

� Zwiedzanie stadniny w Sierakowie – ok. 1,5 godz. 
� Powrót do przystani, spływ na trasie Sieraków – Międzychód (16 km) c.d. animacji 
� Przypłynięcie do przystani w Międzychodzie. 
� Przejazd do miejsca zakwaterowania. 
• Kolacja – 

Kolacja grillowa lub serwowana na stół 

� Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje istotnie różniących się 
menu do wyboru.  
Kolacja grillowa – 2 rodzaje mięsa, kiełbasa /os  + dodatki, w tym warzywne, pieczywo,  
Kolacja podawana do stołu: Co najmniej dwa dania ciepłe do wyboru, w tym ryby + zimne 
zakąski, wybór świeżych i gotowanych warzyw, itp. Ilość porcji – 2 ciepłych na osobę + 3 zimne 
na osobę, dodatkowo sałatki. Ponadto wybór pieczywa, masło, ciepłe i zimne napoje itd.  

� Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące się propozycje 
programu animacyjnego do realizacji. Przy ładnej pogodzie animacja zorganizowana na 
wolnym powietrzu. W przypadku niepogody konieczność przeniesienia animacji do 
pomieszczenia zamkniętego. 
Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne, aktywizujące 
uczestników. w formie zabaw, quizów.  
Dodatkowo warsztat piosenki szantowej z udziałem solisty lub małego zespołu.  Wybór 
wykonawcy – do akceptacji Zamawiającego   

� Nocleg. 
 

3 dzień  
 

� Śniadanie, wykwaterowanie 
• Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

- pieczywo,  
- wędliny-asortyment: drobiowy, wieprzowy  
- ser żółty i biały twaróg, 
- warzywa i owoce: sezonowe świeże, 
- masło, 
- jajecznica lub jajka gotowane, 
- paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 
- płatki śniadaniowe  
- dżemy – 2 rodzaje, miód, 
- słodkie drożdżówki lub rogaliki, 
- jogurt naturalny lub owocowy, 
- kawa, herbata, cytrynka, mleko, śmietanka do kawy, woda, soki. 

� Przejazd do Czarnkowa. 



                
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013 

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI” 
 

� Spływ barkami turystycznymi rzeką Notecią (odcinek Czarnków – Wrzeszczyna – 25 km + 4 
śluzy) 

• Wykonawca na ma zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników na barkach w 
sposób atrakcyjny, oryginalny w formie zabaw, quizów, opowieści itp.  Propozycje do ustalenia 
z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się programy. 

� Poczęstunek na barkach turystycznych w trakcie całego spływu w formie bufetu w postaci 
kawy, herbaty, zimnych napojów. 

� Przypłynięcie do miejsca cumowania we Wrzeszczynie.  
� Obiad – ciepły posiłek w formie dań z grilla dostarczony przez Wykonawcę na miejsce 

zakończenia rejsu lub w pobliżu.  
Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje pierwszego i 
drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej zupę, danie główne, napoje: kawa , herbata, 
zimne napoje.  

� Powrót do Poznania. 
 

III. Wizyta studyjna „Turystyka wodna – spływ barkami turystycznymi” 
Planowany termin: 17-20.06.2015r. 
Uczestnicy:   do 8 osób – dziennikarze z Niemiec 
Wymagania sprzętowe – 2 jachty motorowe na całej trasie spływu 

 
Trasa nr 1:   
1 dzień: Przyjazd do Poznania, zwiedzanie miasta 
2 dzień: Przejazd do Ślesina, czas wolny uczestników, przejazd do miejsca 
zakwaterowania 
3 dzień: Śrem-Puszczykowo (28 km)  
4 dzień: Przejazd do mariny w Czerwonaku, nauka Stand Up Poddle 

 
1 dzień  
 

� Zbiórka uczestników w Poznaniu – miejsce zbiórki wskazane zostanie  po uzgodnieniu z 
Zamawiającym.  

� Zakwaterowanie w hotelu w Poznaniu 
� Obiad w restauracji w Poznaniu 

Menu i miejsce do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje 
pierwszego i drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej zupę, danie główne (ew. 
wegetariańskie na życzenie), napoje: kawa , herbata, napoje zimne, deser. 

� Po obiedzie – przy deserze prezentacja – rzutnik, laptop, ekran. Prezentację w programie 
Power Point przygotuje i przeprowadzi przedstawiciel WOT. Wykonawca zabezpieczy miejsce 
prezentacji, sprzęt do prezentacji – rzutnik, laptop, ekran, wskaźnik i pilot bezprzewodowy. 

� Zwiedzanie miasta z przewodnikiem – Rynek, Rogalowe Muzeum Poznania – zwiedzanie 
ok. 1,5 godz.  

� Przejazd na Ostrów Tumski 
� Spływ kajakowy wokół Ostrowa Tumskiego (lub w razie ulewnego deszczu zwiedzanie 

Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego). 
� Kolacja. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje istotnie 

różniących się menu do wyboru. Co najmniej dwa dania ciepłe do wyboru, zestaw zimnych 
zakąsek, świeżych warzyw, sałatek itp. Ponadto, wybór pieczywa, masło, ciepłe i zimne napoje 
itd.  

� Nocleg w Poznaniu. 
 

2 dzień 
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� Śniadanie 
• Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

- pieczywo,  
- wędliny-asortyment: drobiowy, wieprzowy  
- ser żółty i biały (twaróg), 
- warzywa i owoce: sezonowe świeże, 
- masło, 
- jajecznica lub jajka gotowane, 
- paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 
- płatki śniadaniowe  
- dżemy – 2 rodzaje, miód, 
- słodkie drożdżówki lub rogaliki, 
- jogurt naturalny lub owocowy, 
- kawa, herbata, cytrynka, mleko, śmietanka do kawy, woda, soki. 

 
� Przejazd do Ślesina.  
� Czas wolny dla uczestników – indywidualne zwiedzanie. 
� Przejazd do miejsca zakwaterowania. 
� Nocleg. 

 
3 dzień  
 

� Śniadanie    
• Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

- pieczywo,  
- wędliny-asortyment: drobiowy, wieprzowy  
- ser żółty i biały (twaróg), 
- warzywa i owoce: sezonowe świeże, 
- masło, 
- jajecznica lub jajka gotowane, 
- paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 
- płatki śniadaniowe  
- dżemy – 2 rodzaje, miód, 
- słodkie drożdżówki lub rogaliki, 
- jogurt naturalny lub owocowy, 
- kawa, herbata, cytrynka, mleko, śmietanka do kawy, woda, soki. 

� Przejazd do Hermanowa. Pobyt rekreacyjny w stadninie koni – przejazd bryczkami lub 
konno.  

� Przejazd busem do Nowego Miasta nad Wartą. 
• Obiad w marinie w Nowym Mieście nad Wartą. 

Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje pierwszego i 
drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej zupę, danie główne (ew. wegetariańskie na 
życzenie), napoje - kawa , herbata, napoje zimne 

� Przejazd busem do przystani w Śremie.  
� Spływ barkami turystycznymi rzeką Wartą (przystań w Śremie – przystań Jaszkowo – 

przystań Puszczykowo) 28 km 
Wykonawca na ma zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników na barkach w 
sposób atrakcyjny, oryginalny np. w formie zabaw, quizów, itp. przeprowadzonych w języku 
niemieckim 
Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się programy. 

• Poczęstunek na barkach turystycznych w trakcie całego spływu w formie bufetu w postaci 
kawy, herbaty, zimnych napojów. 

� Przypłynięcie do przystani w Puszczykowie.  
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• Kolacja na terenie Puszczykowa – sugerowana Restauracja Lokomotywa 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje istotnie różniących się 
menu do wyboru. Co najmniej dwa dania ciepłe do wyboru + wybór zimnych zakąsek, 
warzyw, sałatek itp. Ponadto wybór pieczywa, masło, ciepłe i zimne napoje itd. 

� Przejazd do miejsca zakwaterowania. 
� Nocleg. 

 
4 dzień  
 

� Śniadanie    
• Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

- pieczywo,  
- wędliny-asortyment: drobiowy, wieprzowy  
- ser żółty i biały (twaróg), 
- warzywa i owoce: sezonowe świeże, 
- masło, 
- jajecznica lub jajka gotowane, 
- paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 
- płatki śniadaniowe  
- dżemy – 2 rodzaje, miód, 
- słodkie drożdżówki lub rogaliki, 
- jogurt naturalny lub owocowy, 
- kawa, herbata, cytrynka, mleko, śmietanka do kawy, woda, soki. 

� Przejazd do mariny w Czerwonaku. Nauka Stand Up Paddle. Wymagania sprzętowe – 4 
deski wraz z osprzętem + 1 profesjonalny trener 

� Przejazd do Poznania.  Ew. o godz. 12:00 pokaz koziołki na Starym Rynku 
• Obiad w restauracji w Poznaniu 

Menu i miejsce do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje 
pierwszego i drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej zupę, danie główne (ew. 
wegetariańskie na życzenie), napoje - kawa , herbata, napoje zimne. 

� Zakończenie wizyty studyjnej. 
 
 

IV.  Wizyta studyjna „Turystyka wodna – spływ barkami turystycznymi” 
Planowany termin wizyty studyjnej: 24-26.06.2015r. 
Uczestnicy:    do 8 osób  - grupa polskojęzyczna (nie będzie dodatkowej osoby 

z WOT – Zamawiającego) 
Wymagania sprzętowe – 1 jacht motorowy 8-osobowy 

 

Trasa spływu:   
1 dzień: Przejazd do miejsca zakwaterowania 
2 dzień: Czarnków-Wrzeszczyna (25 km ), Wrzeszczyna-Drawsko (17 km) 
3 dzień: Sieraków - Międzychód (16 km) 
 

W przypadku tej trasy należy uwzględnić opłaty za śluzowanie na Noteci oraz czas 
niezbędny do przeprawienia przez śluzy 

 
1 dzień  
 

� Zbiórka uczestników i wyjazd z Poznania – miejsce zbiórki wskazane zostanie po uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

� Przyjazd do miejsca zakwaterowania   
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Zakwaterowanie do 30 km od rzeki na obszarze pomiędzy Czarnkowem, Drawskiem, 
Sierakowem i Międzychodem. 

� Kolacja podawana do stołu 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje istotnie różniących się 
menu do wyboru. 
Menu – zupa, co najmniej dwa dania ciepłe do wyboru + zimne zakąski, warzywa, sałatki itp. 
Ilość porcji – 2 ciepłe na osobę + 3 zimne na osobę. Ponadto wybór pieczywa, masło, ciepłe i 
zimne napoje itd.  

� Po kolacji Zamawiający przedstawi Prezentację na temat Wielkiej Pętli Wielkopolski – 
(miejsce zakwaterowania musi posiadać salę dla 10 osób). Dopuszcza się przeprowadzenie 
prezentacji w sali restauracyjnej, o ile będzie wystarczająca ilość miejsca. Do uzgodnienia z 
Zamawiającym. Treść prezentacji i przeprowadzenie leży w gestii Zamawiającego. Wykonawca 
zabezpieczy rzutnik multimedialny, laptop, ekran, wskaźnik laserowy wraz z pilotem 
bezprzewodowym. 

� Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 
• Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące się propozycje 

programu animacyjnego do realizacji. Przy ładnej pogodzie animacja zorganizowana na 
wolnym powietrzu. W przypadku niepogody konieczność przeniesienia animacji do 
pomieszczenia zamkniętego. 
Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne, aktywizujące 
uczestników.  

� Nocleg.  
 

2 dzień  
 

�  Śniadanie  
•  Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

- pieczywo,  
- wędliny-asortyment: drobiowy, wieprzowy  
- ser żółty i biały twaróg, 
- warzywa i owoce: sezonowe świeże, 
- masło, 
- jajecznica lub jajka gotowane, 
- paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 
- płatki śniadaniowe  
- dżemy – 2 rodzaje, miód, 
- słodkie drożdżówki lub rogaliki, 
- jogurt naturalny lub owocowy, 
- kawa, herbata, cytrynka, mleko, śmietanka do kawy, woda, soki. 

� Przejazd do Czarnkowa  
� Przejazd nad rzekę Noteć do mariny w Czarnkowie. 
� Przed rozpoczęciem spływu obowiązkiem Wykonawcy jest: 

przedstawienie uczestnikom regulaminu spływu oraz dopilnowanie przez nich obowiązku 

zapoznania się z nim (zebranie podpisów każdego z uczestników pod listami obecności oraz 

pod regulaminem); w tym m.in. BHP, reguły zachowania się na wodzie itp. 

� Spływ barkami turystycznymi rzeką Noteć (odcinek marina w Czarnkowie – Wrzeszczyna – 
przystań w Drawsku – 42 km + 6 śluz) Wykonawca ma za zadanie zagospodarować czas 
spędzony przez uczestników na barkach w sposób atrakcyjny, oryginalny. w formie zabaw, 
quizów, opowieści itp.  

� Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się programy. 
� Poczęstunek na barkach turystycznych w trakcie całego spływu w formie bufetu w postaci 

kawy, herbaty, zimnych napojów  
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� Obiad na terenie przystani we Wrzeszczynie lub w restauracji w okolicy – w formie 
cateringu. 
Menu i miejsce do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje 
pierwszego i drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej zupę, danie główne (ew. 
wegetariańskie na życzenie), napoje - kawa , herbata, napoje zimne. 

� Ciąg dalszy spływu Wrzeszczyna-Drawsko – animacje i poczęstunek j.w. 
� Przypłynięcie do przystani w Drawsku. 
� Przejazd do miejsca zakwaterowania. 
� Kolacja (alternatywnie może być zorganizowana na terenie przystani w Drawsku, wtedy 

przejazd do miejsca zakwaterowania – po kolacji. 
• Kolacja podawana do stołu 

• Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje istotnie różniących się 
menu do wyboru. Co najmniej dwa dania ciepłe do wyboru + wybór zimnych zakąsek, 
warzyw, sałatek itp. Ponadto wybór pieczywa, masło, ciepłe i zimne napoje itd. 

� Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące się propozycje 
programu animacyjnego do realizacji. Przy ładnej pogodzie animacja zorganizowana na 
wolnym powietrzu. W przypadku niepogody konieczność przeniesienia animacji do 
pomieszczenia zamkniętego. 
Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne, aktywizujące 
uczestników. 

� Nocleg. 
 

3 dzień  
 

� Śniadanie, wykwaterowanie 
• Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

- pieczywo,  
- wędliny-asortyment: drobiowy, wieprzowy  
- ser żółty i biały twaróg, 
- warzywa i owoce: sezonowe świeże, 
- masło, 
- jajecznica lub jajka gotowane, 
- paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 
- płatki śniadaniowe  
- dżemy – 2 rodzaje, miód, 
- słodkie drożdżówki lub rogaliki, 
- jogurt naturalny lub owocowy, 
- kawa, herbata, cytrynka, mleko, śmietanka do kawy, woda, soki. 

� Przejazd do przystani w Sierakowie. 
� Spływ barkami turystycznymi rzeką Wartą (odcinek marina w Sierakowie – marina w 

Międzychodzie – 16 km) 
• Wykonawca na ma zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników na barkach w 

sposób atrakcyjny, oryginalny w formie zabaw, quizów, opowieści itp.   

• Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się programy. 
� Poczęstunek na barkach turystycznych w trakcie całego spływu w formie bufetu w postaci 

kawy, herbaty, zimnych napojów). 
� Przypłynięcie do przystani w Sierakowie. Zwiedzanie stadniny koni w Sierakowie (ok. 1,5 

godz.) 
� Obiad na terenie Sierakowa. 
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Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje pierwszego i 
drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej ciepłą zupę, danie mięsne z dodatkami, napoje: 
kawa , herbata, napoje zimne. 

� Powrót do Poznania. 
 
 

13. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobligowany jest zapewnić: 
a) Regulamin imprezy: 

• opracowanie Regulaminu spływu w oparciu o Ustawę o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 208 poz. 1240 z późn. zm.) określającego m.in. reguły zachowania się osób 
obecnych na imprezie; 

• dopilnowanie obowiązku zapoznania się z regulaminem uczestników oraz podpisanie 
go przed rozpoczęciem imprezy. 

b) Sprawność techniczna urządzeń:  
• zapewnienie sprawności technicznej i kompletności urządzeń i sprzętu rekreacyjno-

sportowego przeznaczonego do wykorzystania w ramach wskazanych wizyt 
studyjnych; 

• sprawność w/w urządzeń winna podlegać sprawdzeniu każdorazowo przed ich 
udostępnieniem uczestnikom wizyt studyjnych przez podmiot realizujący zadanie. 

c) Zakwaterowanie (do akceptacji przez Zamawiającego) szczegóły: 
• hotel lub ośrodek wypoczynkowy o standardzie tożsamym z trzygwiazdkowym hotelem 

tj. spełniający określone standardy noclegowe  i wypoczynkowe.  
Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych lub 2-osobowych do pojedynczego 
wykorzystania. Wszystkie pokoje z łazienką i WC w każdym pokoju;  

• Wykonawca przedstawi Zamawiającemu miejsce noclegowe do zaakceptowania 
przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji np. z powodu niezgodności z 
wyznaczonymi wymogami w SIWZ, Wykonawca zobligowany jest przedstawić  
Zamawiającemu inną propozycję miejsca noclegowego; 

• zakwaterowanie w odległości do 30 km od rzeki na danym odcinku; 

• W określonych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
uczestnikom wizyty studyjnej możliwości zameldowania i zabezpieczenia bagażu w 
dniu rozpoczęcia i zakończenia wizyty studyjnej. 

d) BARKI TURYSTYCZNE  
Definicja barki turystycznej (Wikipedia) 
Barka turystyczna – (niem. Hausboot, ang. Pleasure barge) rodzaj jachtu motorowego o 
mocy silnika do 75 kW, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 
km/h W zależności od typu, w swoim wyglądzie nawiązują do dawnych barek transportowych 
lub do nowoczesnych jachtów motorowych. Mają długość od 9 do max. 15 metrów. Swoim 
wyposażeniem przypominają przyczepy kempingowe. Mają do 12 miejsc sypialnych – 
częściowo w kajutach, w pełni wyposażoną kuchnię oraz łazienkę lub łazienki z prysznicem i 
toaletą.  
 
W ramach realizacji zadania Wykonawca winien spełniać następujące wymogi: 

• zapewnić sprawność techniczną jednostki pływającej zabezpieczając ją tym samym 
przed zatonięciem oraz umożliwiając korzystanie z niej bez narażania zdrowia i życia 
uczestników imprezy. Za stan jednostki pływającej odpowiada jej właściciel; 

• na jedną barkę winna przypadać 1 osoba obsługująca (sternik) – zgodnie z przyjętymi 
zasadami bezpieczeństwa na wodzie (1 sternik na 1 barkę z osobna); 
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• zaleca się, aby Wykonawca zabezpieczył miejsca szczególnie niebezpieczne na trasie. 
Ponadto, organizator zobligowany jest zapewnić uczestnikom możliwość udzielenia 
pierwszej pomocy ze strony wykwalifikowanej osoby; 

• barki turystyczne wyznaczone do realizacji zadania winny być zarejestrowane w 
Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego. Przed rozpoczęciem 
realizacji zadania, Wykonawca zobligowany będzie przedstawić Zamawiającemu 
kopię ważnego dokumentu rejestrowego barek turystycznych; 

• Zamawiający wymaga, żeby każda z wizyt studyjnych miała opiekuna/pilota 
wskazanego przez Wykonawcę do kontaktu z uczestnikami imprezy oraz 
Zamawiającym, tj. osobę odpowiedzialną za organizację konkretnej imprezy. 
Reprezentant Wykonawcy musi przebywać (przez okres trwania imprezy)                            
w miejscu odbywania imprezy w celu zapewnienia prawidłowej organizacji imprezy                    
i powinien być w całodobowej dyspozycji telefonicznej. Zamawiający dopuszcza 
zmianę opiekuna/pilota imprezy tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń 
losowych – zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego; 

• zgodnie z przepisami żeglugowymi, na śródlądowych drogach wodnych, w 
ramach realizacji zamówienia, Wykonawca winien uzyskać pisemne zezwolenie 
Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy na organizację spływu 
barkowego. 

e) Opieka medyczna i ubezpieczenie: 
• zapewnienie udzielenia świadczeń zdrowotnych, w ramach pierwszej pomocy 

medycznej,  w miejscu organizacji wizyt studyjnych. Ponadto opiekę lekarską 
polegająca na wezwaniu lekarza lub pielęgniarki lub dowiezienie uczestnika imprezy 
do przychodni lub szpitala w razie takiej konieczności; 

• wykonawca zapewni dostęp do apteczki pierwszej pomocy oraz udzieli pierwszej 
pomocy ze strony wykwalifikowanej osoby wraz z wezwaniem odpowiednich służb 
ratunkowych w razie takiej konieczności;  

• ubezpieczenia uczestników spływów od następstw nieszczęśliwych wypadków na 
zasadach ogólnych na kwotę co najmniej 10.000,00 zł na osobę (Zamawiający 
udostępni wykonawcy imiona i nazwiska osób uczestniczących w imprezach). 
Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia wykonawca przekaże na 1 dzień przed 
rozpoczęciem imprezy przez cały okres obowiązywania umowy;    

• opieki podczas spływu barkami turystycznymi przynajmniej 1 sternika lub przewodnika 
lub pilota (1 na 1 barkę z osobna) posiadającego uprawnienia do obsługi w/w barek 
turystycznych; 

• Kapoki na pokładzie barek turystycznych w ilości odpowiadającej liczbie uczestników 
spływu celem zapewnienia bezpieczeństwa. 

f) Transport uczestników: 
• transport (niepublicznym klimatyzowanym środkiem transportu) uczestników wizyty 

studyjnej do i z miejsca wskazanego przez Zamawiającego; w tym transport w trakcie 
trwania danej wizyty studyjnej. Transport na terenie województwa wielkopolskiego; 

• zakłada się że liczba uczestników nie przekroczy odpowiednio 8 / 16 / 40 (plus 
przedstawiciel Zamawiającego – z wyjątkiem wizyty nr 3) osób i zostanie podana 
Wykonawcy każdorazowo na 4 dni przed dniem rozpoczęcia wizyty studyjnej; 

• ostateczne godziny wyjazdów na wizytę studyjną i powrotów z wizyty studyjnej zostaną 
podane przez Zamawiającego na dwa dni przed jej rozpoczęciem; 

• środek transportu musi spełniać wszelkie warunki bezpieczeństwa, stan techniczny 
pojazdu musi być zgodny z przepisami o ruchu drogowym, posiadać sprawną 
klimatyzację, ogrzewanie, z miejscami siedzącymi dla wszystkich uczestników 
imprezy. Przewoźnik musi posiadać odpowiednie licencje na przewóz osób i 
dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu, a kierowca odpowiednie uprawnienia; 
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• w razie awarii środka transportu, Wykonawca ma obowiązek zapewnić transport 
zastępczy; 

• w środku transportu opiekę nad uczestnikami sprawować będzie przedstawiciel 
Wykonawcy – opiekun/pilot; 

• Wykonawca na prośbę Zamawiającego przedłoży do wglądu dokumenty stwierdzające 
sprawność techniczną pojazdu, ważne prawo jazdy kierowcy.  

g) Pozostałe warunki: 
• Zamawiający wymaga, żeby każde z wizyt studyjnych miało opiekuna wskazanego 

przez Wykonawcę do kontaktu z uczestnikami imprezy oraz Zamawiającym, tj. osobę 
odpowiedzialną za organizację konkretnej imprezy. Reprezentant Wykonawcy musi 
przebywać (przez okres trwania imprezy) w miejscu odbywania imprezy w celu 
zapewnienia prawidłowej organizacji imprezy i powinien być w całodobowej dyspozycji 
telefonicznej. Zamawiający dopuszcza zmianę opiekuna imprezy tylko w przypadkach 
wynikających ze zdarzeń losowych – zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji 
Zamawiającego; 

• Wykonawca zapewni obsługę pilota niemieckojęzycznego podczas wizyty 
zagranicznych dziennikarzy – z Niemiec; 

• Dodatkowo na wyjazdach Zamawiającego reprezentować będzie pracownik, którego 
zadaniem będzie wizytowanie przebiegu wyjazdu i pobytu uczestników. Dodatkowy 
koszt pobytu Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty; 

• Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na czas trwania każdej imprezy 
skierowanych przez Zamawiającego uczestników; 

• Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia uczestników w sprzęt zabezpieczający                       
ochronny i ratunkowy; 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzeń  i sprzętu rekreacyjno-
sportowego na czas trwania imprezy; 

• Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania realizacji harmonogramu 
imprez (w tym dokumentowania imprezy poprzez zdjęcia, które zostaną przekazane 
Zamawiającemu wraz z pełnymi prawami autorskimi); 

• Koszty za przeprawy przez śluzy oraz wszelkie inne związane z realizacją spływu są 
po stronie Wykonawcy; 

• Wykonawca każdorazowo informuje Zamawiającego (e-mail, telefon)                              
o trudnościach/problemach związanych z realizacją usługi, zwłaszcza z zachowaniem 
uczestników podczas usługi; 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy w 
trakcie imprezy oraz przejazdów, noclegów, posiłków; 

• Wykonawca jest zobowiązany do dokonania należytej staranności przy organizacji 
wskazanych imprez; 

• Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 208 poz. 1240 z późn. zm. ); 

• Wykonawca powinien uwzględnić możliwość zamówienia dań wegetariańskich, o ile 
uczestnicy wcześniej poinformują Zamawiającego o takich preferencjach. Lista osób 
na diecie wegetariańskiej zostanie przekazana Wykonawcy z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

 


