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„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI” 

 

 
Poznań, dnia 06.03.2014 r. 

  
 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
ul. 27 grudnia 17/19 
61-737 Poznań 
 
      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

na organizację wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk 
wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych 

tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy 
i touroperatorów (4 spływy kajakowe w 2014 roku) – w ramach 

realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu 
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” 

 
z dnia 06.03.2014 r. 

 
 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:   

 

Wielkopolska Organizacja Turystyczna 
ul. 27 Grudnia 17/19 
61-737 Poznań 
NIP: 778-14-13-656 
REGON: 634538527  
Telefon: 61 664-52-34 
Fax.:     61 664-52-35  
Internet: www.wot.org.pl 
e-mail: biuro@wot.org.pl 

 
 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE:   

 

Niniejsze zapytanie ofertowe przygotowane zostało zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów 
zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w sprawie realizowania 
zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6, i 1.7 oraz Priorytetów II (z 
wyłączeniem Działania 2.8) i IV-VI. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, 

osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, 

dziennikarzy i touroperatorów, tj. przeprowadzenie 4 (czterech) spływów kajakowych w ramach 

realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla 

http://www.wot.org.pl/
mailto:biuro@wot.org.pl
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Wielkopolski” - 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. 

 

 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, przedstawione jest poniżej: 

 

1. W ramach przedsięwzięcia, planuje się zorganizowanie i przeprowadzenie                                         

cyklu 4 (słownie: czterech) 2-3 dniowych wizyt studyjnych (study tour) tj. podróży 

poznawczych w roku 2014. 

 
W 4 wizytach studyjnych (tj. 4 spływach kajakowych) uczestniczyć będzie maksymalnie do 
10 osób.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub też zmniejszenia liczby 
uczestników o 3 osoby. Z tytułu zaistnienia takiej okoliczności Wykonawcy nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia. 
 

 
 

2. W ramach zaplanowanego zadania Wykonawca winien zapewnić usługi noclegowe, 

gastronomiczne, przygotowanie i obsługę wizyt studyjnych, transport (niepublicznym 

środkiem transportu) dla uczestników wizyt studyjnych – które zostały omówione w dalszej części 

niniejszego opracowania. 

 

3. Grupa docelowa działań: środowiska wodniackie, osoby opiniotwórcze, turyści zainteresowani 

tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerzy, dziennikarze. Lista uczestników dostarczana 

będzie przez Zamawiającego, który zajmie się ich naborem.  

 
4. Terminy i miejsca realizacji zamówienia: 

 
Rok 2014     

2 wizyty studyjne  II kwartał 2014 roku   
2 wizyty studyjne   III kwartał  2014 roku   
 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wizyt studyjnych przewidzianych na dany 
kwartał realizacji zadania tj. organizację mniejszej ich ilości w pierwotnym kwartale i przeniesienie 
wskazanych terminów organizacji na kwartał bardziej odpowiadający warunkom realizacji 
Projektu. Łączna suma wizyt nie ulegnie jednakże zmianie. 

 
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 warunkami wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz standardowo nie gorsze od 

miejsca wizyty określonego przez Zamawiającego.  

 
Przy ustalaniu terminów wizyt studyjnych należy pominąć terminy, w których odbywają się 

targi turystyczne organizowane w Polsce i za granicą. W związku z tym, ostateczny termin 

wizyt studyjnych - ustalany będzie przez obie strony, tj. Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

 
 

5. Główne etapy realizacji.  
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Wskazane trasy i terminy wizyt studyjnych mogą ulec zmianie tylko i wyłącznie w 

przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich realizację takich jak                        

np. zamknięcie śluz na trasie przepływu, warunki pogodowe spowodowane przez siłę 

wyższą (ulewy, susze, podtopienia itp.) oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

 

Wizyty studyjne (study tour) w roku 2014 
 

 

I  wizyta studyjna „Turystyka wodna – spływ kajakowy” 

Termin:  II kwartał 2014 roku. Ostateczny termin do ustalenia 
z Zamawiającym. 

 
Uczestnicy:   do 10 osób (dla osób opiniotwórczych oraz 

turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli 
Wielkopolski). 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub też zmniejszenia liczby 
uczestników o 3 osoby. Z tytułu zaistnienia takiej okoliczności Wykonawcy nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia. 
 

  
Trasa:  Oborniki – Wronki – Sieraków  

 
1 dzień  

 

15:30    Zbiórka uczestników i wyjazd z Poznania – miejsce zbiórki wskazane zostanie  

  po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

18:00  Przyjazd do miejsca zakwaterowania   

   Zakwaterowanie - szczegóły: 

 Zakwaterowanie do 30 km od rzeki na odcinku od Obornik do 

Sierakowa 

 Hotel lub Ośrodek wypoczynkowy o standardzie minimum tożsamym z 

dwugwiazdkowym hotelem tj. - spełniający określone standardy 

noclegowe  i wypoczynkowe.  

Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką i WC w każdym 

pokoju. 

 Ośrodek turystyki wiejskiej spełniający standard *** w oparciu o 

Kategoryzację Wiejskiej Bazy Noclegowej – ocena Polskiej Federacji 

Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. 

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu miejsce noclegowe do 

zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji 

np. z powodu niezgodność z wyznaczonymi wymogami w SIWZ, 

Wykonawca zobligowany jest przedstawić  Zamawiającemu inną 

propozycję miejsca noclegowego. 

 W określonych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia uczestnikom wizyty studyjnej możliwości zameldowania i 

zabezpieczenia bagażu w dniu rozpoczęcia wizyty studyjnej. 
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 19:00 – 20:00  Kolacja  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje 

istotnie różniących się menu do wyboru. 

Jedno danie ciepłe: mięso (z opcją dla wegetarian) + ziemniaki, kasza, 

itp. + 200g surówek lub warzyw gotowanych  + patery wędlin i serów itp. 

+ 1 sałatka, Ponadto wybór 3 rodzajów pieczywa, masło + herbata, soki, 

woda itd.  

 

20:00 – 22:00   Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 

  Kolacja wzbogacona animacją czasu wolnego. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące się propozycje 

programu animacyjnego do realizacji – ze względu na termin i miejsce 

organizacji wizyty studyjnej sugerowane pomieszczenie zamknięte. 

Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne 

oraz uwzględniać bieżące angażowanie się biorącej w niej udział 

uczestników.  

 
22:00    Nocleg  
 

 

2 dzień  
  

8:00     Śniadanie    

 Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu:min. 1,5 porcji/os 

- pieczywo, białe, razowe, chleb, bułki,  

- wędliny –    minimum 3 różne rodzaje, (50g/os) 

- sery: żółty, biały twaróg,  

- warzywa: sezonowe świeże, 

- masło  

- jajecznica lub jajka gotowane, 

- paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 

- dżem  

- świeże owoce  

- słodkie drożdżówki lub rogaliki, 

- jogurt (1 porcja/os) 

- kawa, herbata, cytryna, mleko, śmietanka do kawy, soki. 

 

9:00 – 9:30     Przejazd nad cumowisko w Obornikach. 

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. 

 
10:00 – 16:00  Spływ kajakowy  rzeką Wartą (odcinek cumowisko w Obornikach – cumowisko we 

Wronkach ok. 35 km) 
Wykonawca ma za zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników 
na kajakach lub poza nimi (w trakcie trwania spływu) w sposób atrakcyjny, 
oryginalny. Program winien uwzględniać zwiedzanie okolicznych walorów 
kulturowych i przyrodniczych. 
Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się 
programy. 
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16:00 – 18:00   Przypłynięcie do cumowiska we Wronkach. Obiad na terenie 
cumowiska we Wronkach – ciepły posiłek dostarczony przez Wykonawcę w 
miejsce zakończenia spływu. Menu do ustalenia z Zamawiającym. Zupa (min. 
0,5 l/os) + danie mięsne 1,5 porcji /os ( z opcją dla wegetarian) napoje- kawa (w 
tym mleko lub śmietanka do kawy), herbata ( w tym cytryna do herbaty), woda, 
soki. 

 Powrót do miejsca zakwaterowania 

 

18:00 – 20:00   Czas wolny, kolacja  
Kolacja grillowa szczegóły: 

 Kolacja grillowa (min. 2 kiełbaski na osobę + 2 porcje mięsa/ szaszłyk + 

surówki, pieczywo, sosy + napoje itp.) wzbogacona regionalnymi 

przysmakami i produktami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 

istotnie różniące się propozycje menu. Ostateczna karta menu do 

ustalenia z Zamawiającym. 

 

 

20:00 – 22:00   Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 

 Kolacja wzbogacona animacją czasu wolnego.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące 

się propozycje programu animacyjnego do realizacji – z uwagi na 

termin trwania imprezy sugerowane pomieszczenie zamknięte. 

Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne 

oraz uwzględniać bieżące angażowanie się biorącej w niej udział 

uczestników. 

 

22:00   Nocleg  
 

 

3 dzień  
 

8:00   Śniadanie, wykwaterowanie 

 Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

 pieczywo, białe, razowe, chleb, bułki,  

 wędliny – asortyment: drobiowy, wieprzowy -   

   minimum 3 różne rodzaje, 

 sery: żółte, biały twaróg,   

 warzywa: sezonowe świeże, 

 masło  

 jajecznica lub jajka gotowane, 

 paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 

 dżem,  

 świeże owoce  

 słodkie drożdżówki lub rogaliki, 

 jogurt 1 porcja na os. 

 kawa, herbata, cytryna, mleko, śmietanka do kawy, soki. 

 
 

    9:00 – 9:30   Przejazd do cumowiska we Wronkach. 

 

10:00 – 15:00   Spływ kajakami  rzeką Wartą (odcinek cumowisko we Wronkach – cumowisko w 
Sierakowie -  trasa ok. 30 km) 
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Wykonawca na ma zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników 
na kajakach lub poza nimi (w trakcie trwania spływu) w sposób atrakcyjny, 
oryginalny. Program winien uwzględniać zwiedzanie okolicznych walorów 
kulturowych i przyrodniczych. 
Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się 
programy. 

 
15:00    Przypłynięcie do cumowiska w Sierakowie. Obiad na terenie cumowiska w 

Sierakowie– ciepły posiłek dostarczony przez Wykonawcę w miejsce 
zakończenia rejsu. 
Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje 
pierwszego i drugiego dania. Wykonawca może zaproponować obiad w formie 
grilla. 
Menu do ustalenia z Zamawiającym. Zupa (min. 0,5 l/os) + danie mięsne 1,5 
porcji /os ( z opcją dla wegetarian) napoje- kawa (w tym mleko lub śmietanka do 
kawy), herbata ( w tym cytryna do herbaty), woda, soki. 

16:00 – 18:00  Powrót do Poznania i zakończenie spływu. 

 

 

II  wizyta studyjna „Turystyka wodna – spływ kajakowy” 

Termin:  II kwartał 2014 roku. Ostateczny termin do ustalenia 
z Zamawiającym. 

 
Uczestnicy:   do 10 osób (dla dziennikarzy zagranicznych). 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub też zmniejszenia liczby 
uczestników o 3 osoby. Z tytułu zaistnienia takiej okoliczności Wykonawcy nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia. 
 

 
Trasa:  Ruda – Jaracz oraz Jaracz - Kiszewo 

 

 

1 dzień  
 

15:30   Zbiórka i odbiór uczestników w punkcie wskazanym przez Zamawiającego.  

Transfer na kolacje i nocleg do docelowego miejsca zakwaterowania. 

 

17:00  Przyjazd do miejsca zakwaterowania, zakwaterowanie, czas wolny  

   Zakwaterowanie - szczegóły: 

 Zakwaterowanie do 30 km od rzeki na odcinku od Rogoźna  do 

Kiszewa. 

 Hotel lub Ośrodek wypoczynkowy o standardzie minimum tożsamym z 

dwugwiazdkowym hotelem tj. - spełniający określone standardy 

noclegowe  i wypoczynkowe.  

Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką i WC w każdym 

pokoju. 

 Ośrodek turystyki wiejskiej spełniający standard *** w oparciu o 

Kategoryzację Wiejskiej Bazy Noclegowej – ocena Polskiej Federacji 

Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. 

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu miejsce noclegowe do 

zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji 

np. z powodu niezgodność z wyznaczonymi wymogami w SIWZ, 
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Wykonawca zobligowany jest przedstawić  Zamawiającemu inną 

propozycję miejsca noclegowego. 

 W określonych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia uczestnikom wizyty studyjnej możliwości zameldowania i 

zabezpieczenia bagażu w dniu rozpoczęcia wizyty studyjnej. 

 

 19:00 – 20:00  Kolacja w formie bufetu. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje 

istotnie różniących się menu do wyboru. 

Co najmniej dwa dania ciepłe do wyboru + patery wędlin i serów itp. 

Ponadto wybór 3 rodzajów pieczywa, warzywa świeże - sałatka, herbata, 

soki, woda itd.  

 

20:00 – 22:00    Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 

  Kolacja wzbogacona animacją czasu wolnego. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące się propozycje 

programu animacyjnego do realizacji – ze względu na termin i miejsce 

organizacji wizyty studyjnej sugerowane pomieszczenie zamknięte. 

Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne 

oraz uwzględniać bieżące angażowanie się biorącej w niej udział 

uczestników.  

 
22:00    Nocleg  

 

2 dzień  

  

8:00     Śniadanie    

 Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

 pieczywo, białe, razowe, chleb, bułki,  

 wędliny – asortyment: drobiowy, wieprzowy -   

   minimum 3 różne rodzaje, 

 sery: żółte, biały twaróg,   

 warzywa: sezonowe świeże, 

 masło  

 jajecznica lub jajka gotowane, 

 paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 

 dżem,  

 świeże owoce  

 słodkie drożdżówki lub rogaliki, 

 jogurt 1 porcja na os. 

 kawa, herbata, cytryna, mleko, śmietanka do kawy, soki. 

 

 

9:00 – 9:30     Przejazd na miejsce rozpoczęcia spływu nad rzeką Wełną.  

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. 
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10:00 – 16:00   Spływ kajakowy rzeką Wełną – Ruda do Jaracza – trasa ok. 20 km) 
Wykonawca ma za zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników 
na kajakach lub poza nimi (w trakcie trwania spływu) w sposób atrakcyjny, 
oryginalny. Program winien uwzględniać zwiedzanie okolicznych walorów 
kulturowych i przyrodniczych. 
Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się 
programy. 

 
  

16:00 – 18:00   Przypłynięcie do przystani w Jaraczu. Obiad na terenie przystani w Jaraczu 
– ciepły posiłek dostarczony przez Wykonawcę w miejsce zakończenia 
rejsu.  
Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje 
pierwszego i drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej ciepłą zupę (1,5 l na 
osobę), napoje- kawa (w tym mleko lub śmietanka do kawy), herbata ( w tym 
cytryna do herbaty), woda, soki. Powrót do miejsca zakwaterowania 

 

18:00 – 20:00   Czas wolny, kolacja  
Kolacja grillowa szczegóły: 

 Kolacja grillowa (oprócz menu grillowego – menu winno uwzględniać w 

stopniu min. 2 kiełbaski na osobę + 2 porcje mięsa/ szaszłyk + surówki, 

pieczywo, sosy + napoje itp.) wzbogacona regionalnymi przysmakami i 

produktami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 istotnie różniące 

się propozycje menu. Ostateczna karta menu do ustalenia z 

Zamawiającym. 

 

 

20:00 – 22:00   Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 

 Kolacja wzbogacona animacją czasu wolnego.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące 

się propozycje programu animacyjnego do realizacji – z uwagi na 

termin trwania imprezy sugerowane pomieszczenie zamknięte. 

Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne 

oraz uwzględniać bieżące angażowanie się biorącej w niej udział 

uczestników. 

 

22:00   Nocleg  
 

3 dzień  

 
8:00   Śniadanie, wykwaterowanie 

 Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

 pieczywo, białe, razowe, chleb, bułki,  

 wędliny – asortyment: drobiowy, wieprzowy -   

   minimum 3 różne rodzaje, 

 sery: żółte, biały twaróg,   

 warzywa: sezonowe świeże, 

 masło  

 jajecznica lub jajka gotowane, 

 paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 

 dżem,  

 świeże owoce  

 słodkie drożdżówki lub rogaliki, 

 jogurt 1 porcja na os. 
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 kawa, herbata, cytryna, mleko, śmietanka do kawy, soki. 

 
    9:00 – 9:30   Przejazd do przystani w Jaraczu. 

 

10:00 – 15:00   Spływ kajakami  rzeką Wełną/Wartą (odcinek przystań w Jaraczu – cumowisko w 
Kiszewie -  trasa ok. 25 km) 
Wykonawca na ma zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników 
na kajakach lub poza nimi (w trakcie trwania spływu) w sposób atrakcyjny, 
oryginalny. Program winien uwzględniać zwiedzanie okolicznych walorów 
kulturowych i przyrodniczych. 
Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się 
programy. 

. 
15:00    Przypłynięcie cumowiska w Kiszewie. Obiad na terenie cumowiska w 

Kiszewie– ciepły posiłek dostarczony przez Wykonawcę w miejsce 
zakończenia spływu. 
Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje 
pierwszego i drugiego dania. Wykonawca może zaproponować obiad w formie 
grilla. 
W menu wliczyć co najmniej ciepłą zupę (1,5 l na osobę), napoje- kawa (w tym 
mleko lub śmietanka do kawy), herbata ( w tym cytryna do herbaty), woda, soki.  
 

16:00 – 18:00  Powrót do Poznania i zakończenie spływu. 
 

 

 

III  wizyta studyjna „Turystyka wodna – spływ kajakowy” 

Termin:  III kwartał 2014 roku .Ostateczny termin do ustalenia z 
Zamawiającym. 

 
Uczestnicy:   do 10 osób (dla osób opiniotwórczych oraz 

turystów zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli 
Wielkopolski).  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub też zmniejszenia liczby 
uczestników o 3 osoby. Z tytułu zaistnienia takiej okoliczności Wykonawcy nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia. 

 
 
Trasa:  Mosina – Poznań - Oborniki  

 
1 dzień  

 

15:30    Zbiórka uczestników i wyjazd z Poznania – miejsce zbiórki wskazane zostanie  

  po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

18:00  Przyjazd do miejsca zakwaterowania   

   Zakwaterowanie - szczegóły: 

 Zakwaterowanie do 30 km od rzeki na odcinku od Mosiny do 

Poznania. 

 Hotel lub Ośrodek wypoczynkowy o standardzie minimum tożsamym z 

dwugwiazdkowym hotelem tj. - spełniający określone standardy 

noclegowe  i wypoczynkowe.  
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Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką i WC w każdym 

pokoju. 

 Ośrodek turystyki wiejskiej spełniający standard *** w oparciu o 

Kategoryzację Wiejskiej Bazy Noclegowej – ocena Polskiej Federacji 

Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. 

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu miejsce noclegowe do 

zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji 

np. z powodu niezgodność z wyznaczonymi wymogami w SIWZ, 

Wykonawca zobligowany jest przedstawić  Zamawiającemu inną 

propozycję miejsca noclegowego. 

 W określonych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia uczestnikom wizyty studyjnej możliwości zameldowania i 

zabezpieczenia bagażu w dniu rozpoczęcia wizyty studyjnej. 

 

 19:00 – 20:00  Kolacja w formie bufetu. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje 

istotnie różniących się menu do wyboru. 

Co najmniej dwa dania ciepłe do wyboru + patery wędlin i serów itp. 

Ponadto wybór 3 rodzajów pieczywa, warzywa świeże - sałatka, herbata, 

soki, woda itd.  

 

20:00 – 22:00   Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 

  Kolacja wzbogacona animacją czasu wolnego. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące się propozycje 

programu animacyjnego do realizacji – ze względu na termin i miejsce 

organizacji wizyty studyjnej sugerowane pomieszczenie zamknięte. 

Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne 

oraz uwzględniać bieżące angażowanie się biorącej w niej udział 

uczestników.  

 
22:00    Nocleg  
 

2 dzień  
  

8:00     Śniadanie    

 Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

 pieczywo, białe, razowe, chleb, bułki,  

 wędliny – asortyment: drobiowy, wieprzowy -   

   minimum 3 różne rodzaje, 

 sery: żółte, biały twaróg,   

 warzywa: sezonowe świeże, 

 masło  

 jajecznica lub jajka gotowane, 

 paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 

 dżem,  

 świeże owoce  

 słodkie drożdżówki lub rogaliki, 

 jogurt 1 porcja na os. 

 kawa, herbata, cytryna, mleko, śmietanka do kawy, soki. 

 

9:00 – 9:30     Przejazd nad cumowisko w Mosinie. 
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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. 

 
10:00 – 16:00  Spływ kajakowy  rzeką Wartą (odcinek cumowisko w Mosinie – przystań 

sezonowa przy Plaży Miejskiej oraz KontererART Miasto Poznań –– trasa ok. 20 
km) 
Wykonawca ma za zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników 
na kajakach lub poza nimi (w trakcie trwania spływu) w sposób atrakcyjny, 
oryginalny. Program winien uwzględniać zwiedzanie okolicznych walorów 
kulturowych i przyrodniczych. 
Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się 
programy. 

 
 

16:00 – 18:00   Przypłynięcie do przystań sezonowa przy Plaży Miejskiej oraz KontererART 
Miasto Poznań. Obiad na przystani  – ciepły posiłek dostarczony przez 
Wykonawcę w miejsce zakończenia spływu.  
Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje 
pierwszego i drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej ciepłą zupę (1,5 l na 
osobę), napoje- kawa (w tym mleko lub śmietanka do kawy), herbata ( w tym 
cytryna do herbaty), woda, soki. Powrót do miejsca zakwaterowania 

 

18:00 – 20:00   Czas wolny, kolacja  
Kolacja grillowa szczegóły: 

 Kolacja grillowa (oprócz menu grillowego – menu winno uwzględniać w 

stopniu min. 2 kiełbaski na osobę + 2 porcje mięsa/ szaszłyk + surówki, 

pieczywo, sosy + napoje itp.) wzbogacona regionalnymi przysmakami i 

produktami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 istotnie różniące 

się propozycje menu. Ostateczna karta menu do ustalenia z 

Zamawiającym. 

 

 

20:00 – 22:00   Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 

 Kolacja wzbogacona animacją czasu wolnego.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące 

się propozycje programu animacyjnego do realizacji – z uwagi na 

termin trwania imprezy sugerowane pomieszczenie zamknięte. 

Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne 

oraz uwzględniać bieżące angażowanie się biorącej w niej udział 

uczestników. 

 

22:00   Nocleg  
 

 

3 dzień  
 

8:00   Śniadanie, wykwaterowanie 

 Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

 pieczywo, białe, razowe, chleb, bułki,  

 wędliny – asortyment: drobiowy, wieprzowy -   

   minimum 3 różne rodzaje, 
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 sery: żółte, biały twaróg,   

 warzywa: sezonowe świeże, 

 masło  

 jajecznica lub jajka gotowane, 

 paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 

 dżem,  

 świeże owoce  

 słodkie drożdżówki lub rogaliki, 

 jogurt 1 porcja na os. 

 kawa, herbata, cytryna, mleko, śmietanka do kawy, soki. 

 
    9:00 – 9:30   Przejazd do przystań sezonowa przy Plaży Miejskiej  

oraz KontererART Miasto Poznań 

 

10:00 – 15:00   Spływ kajakami  rzeką Wartą (przystań sezonowa przy Plaży Miejskiej oraz 
KontererART Miasto Poznań – przystań w Obronikach -  trasa ok. 35 km) 
Wykonawca na ma zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników 
na kajakach lub poza nimi (w trakcie trwania spływu) w sposób atrakcyjny, 
oryginalny. Program winien uwzględniać zwiedzanie okolicznych walorów 
kulturowych i przyrodniczych. 
Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się 
programy. 

. 
 

15:00    Przypłynięcie do przystani w Obornikach. Obiad na terenie przystani – 
ciepły posiłek dostarczony przez Wykonawcę w miejsce zakończenia 
spływu. 
Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje 
pierwszego i drugiego dania. Wykonawca może zaproponować obiad w formie 
grilla. 
W menu wliczyć co najmniej ciepłą zupę (1,5 l na osobę), napoje- kawa (w tym 
mleko lub śmietanka do kawy), herbata ( w tym cytryna do herbaty), woda, soki.  
 

16:00 – 18:00  Powrót do Poznania i zakończenie spływu. 
 
 

 
 
 
 
 

IV  wizyta studyjna „Turystyka wodna – spływ kajakowy” 

Termin:  III kwartał 2014 roku .Ostateczny termin do ustalenia z 
Zamawiającym. 

 
Uczestnicy:   do 10 osób (dla dziennikarzy zagranicznych). 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub też zmniejszenia liczby 
uczestników o 3 osoby. Z tytułu zaistnienia takiej okoliczności Wykonawcy nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia. 

 
 
Trasa:   Wrzeszczyna (gm. Wieleń) – Krzyż Wielkopolski 

oraz Przeborowo – Krzyż Wielkopolski 
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1 dzień  
 

15:30    Zbiórka i odbiór uczestników w punkcie wskazanym przez Zamawiającego  

i wyjazd z Poznania. Transfer na kolacje i nocleg do docelowego miejsca 

zakwaterowania. 

 

17:00  Przyjazd do miejsca zakwaterowania, zakwaterowanie, czas wolny  

   Zakwaterowanie - szczegóły: 

 Zakwaterowanie do 30 km od rzeki na odcinku od Przeborowa  do 

Krzyża Wielkopolskiego. 

 Hotel lub Ośrodek wypoczynkowy o standardzie minimum tożsamym z 

dwugwiazdkowym hotelem tj. - spełniający określone standardy 

noclegowe  i wypoczynkowe.  

Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych z łazienką i WC w każdym 

pokoju. 

 Ośrodek turystyki wiejskiej spełniający standard *** w oparciu o 

Kategoryzację Wiejskiej Bazy Noclegowej – ocena Polskiej Federacji 

Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. 

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu miejsce noclegowe do 

zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji 

np. z powodu niezgodność z wyznaczonymi wymogami w SIWZ, 

Wykonawca zobligowany jest przedstawić  Zamawiającemu inną 

propozycję miejsca noclegowego. 

 W określonych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia uczestnikom wizyty studyjnej możliwości zameldowania i 

zabezpieczenia bagażu w dniu rozpoczęcia wizyty studyjnej. 

 

 19:00 – 20:00  Kolacja w formie bufetu. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 3 propozycje 

istotnie różniących się menu do wyboru. 

Co najmniej dwa dania ciepłe do wyboru + patery wędlin i serów itp. 

Ponadto wybór 3 rodzajów pieczywa, warzywa świeże - sałatka, herbata, 

soki, woda itd.  

 

20:00 – 22:00    Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 

  Kolacja wzbogacona animacją czasu wolnego. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące się propozycje 

programu animacyjnego do realizacji – ze względu na termin i miejsce 

organizacji wizyty studyjnej sugerowane pomieszczenie zamknięte. 

Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne 

oraz uwzględniać bieżące angażowanie się biorącej w niej udział 

uczestników.  

 
22:00    Nocleg  

 

2 dzień  

  

8:00     Śniadanie    

 Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

 pieczywo, białe, razowe, chleb, bułki,  

 wędliny – asortyment: drobiowy, wieprzowy -   

   minimum 3 różne rodzaje, 
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 sery: żółte, biały twaróg,   

 warzywa: sezonowe świeże, 

 masło  

 jajecznica lub jajka gotowane, 

 paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 

 dżem,  

 świeże owoce  

 słodkie drożdżówki lub rogaliki, 

 jogurt 1 porcja na os. 

 kawa, herbata, cytryna, mleko, śmietanka do kawy, soki. 

 

 

9:00 – 9:30     Przejazd nad rzekę Noteć 

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. 

 
 
10:00 – 16:00   Spływ kajakowy  rzeką Noteć – odcinek „Dzika” Przystań Wrzeszczyna – 

cumowisko w Krzyżu Wielkopolskim  trasa ok. 20 km) 
Wykonawca ma za zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników 
na kajakach lub poza nimi (w trakcie trwania spływu) w sposób atrakcyjny, 
oryginalny. Program winien uwzględniać zwiedzanie okolicznych walorów 
kulturowych i przyrodniczych. 
Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się 
programy. 

 
  
 

16:00 – 18:00   Przypłynięcie do przystani w Krzyżu Wielkopolskim. Obiad na terenie 
przystani– ciepły posiłek dostarczony przez Wykonawcę w miejsce 
zakończenia rejsu.  
Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje 
pierwszego i drugiego dania. W menu wliczyć co najmniej ciepłą zupę (1,5 l na 
osobę), napoje- kawa (w tym mleko lub śmietanka do kawy), herbata ( w tym 
cytryna do herbaty), woda, soki. Powrót do miejsca zakwaterowania 

 

18:00 – 20:00   Czas wolny, kolacja  
Kolacja grillowa szczegóły: 

 Kolacja grillowa (oprócz menu grillowego – menu winno uwzględniać w 

stopniu min. 2 kiełbaski na osobę + 2 porcje mięsa/ szaszłyk + surówki, 

pieczywo, sosy + napoje itp.) wzbogacona regionalnymi przysmakami i 

produktami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 istotnie różniące 

się propozycje menu. Ostateczna karta menu do ustalenia z 

Zamawiającym. 

 

 

20:00 – 22:00   Animacje nt. Turystyka wodna w Wielkopolsce 

 Kolacja wzbogacona animacją czasu wolnego.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wyboru 3 istotnie różniące 

się propozycje programu animacyjnego do realizacji – z uwagi na 

termin trwania imprezy sugerowane pomieszczenie zamknięte. 
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Przedstawione programy powinny być oryginalne, zabawne, dynamiczne 

oraz uwzględniać bieżące angażowanie się biorącej w niej udział 

uczestników. 

 

22:00   Nocleg  
 

3 dzień  

 
8:00   Śniadanie, wykwaterowanie 

 Wykonawca zapewni śniadanie w formie bufetu: 

 pieczywo, białe, razowe, chleb, bułki,  

 wędliny – asortyment: drobiowy, wieprzowy -   

   minimum 3 różne rodzaje, 

 sery: żółte, biały twaróg,   

 warzywa: sezonowe świeże, 

 masło  

 jajecznica lub jajka gotowane, 

 paróweczki lub kiełbaski na ciepło, 

 dżem,  

 świeże owoce  

 słodkie drożdżówki lub rogaliki, 

 jogurt 1 porcja na os. 

 kawa, herbata, cytryna, mleko, śmietanka do kawy, soki. 

 
    9:00 – 9:30   Przejazd do Przeborowa. 

 

10:00 – 15:00   Spływ kajakami  rzeką Drawa (odcinek Przeborowa – cumowisko w Krzyżu 
Wielkopolskim -  trasa ok. 20 km) 
Wykonawca na ma zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników 
na kajakach lub poza nimi (w trakcie trwania spływu) w sposób atrakcyjny, 
oryginalny. Program winien uwzględniać zwiedzanie okolicznych walorów 
kulturowych i przyrodniczych. 
Propozycje do ustalenia z Zamawiającym – co najmniej 3 istotnie różniące się 
programy. 

. 
 

15:00    Przypłynięcie przystani w Krzyżu Wielkopolskim. Obiad na terenie 
przystani– ciepły posiłek dostarczony przez Wykonawcę w miejsce 
zakończenia spływu. 
Menu do ustalenia z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi 2 propozycje 
pierwszego i drugiego dania. Wykonawca może zaproponować obiad w formie 
grilla. 
W menu wliczyć co najmniej ciepłą zupę (1,5 l na osobę), napoje- kawa (w tym 
mleko lub śmietanka do kawy), herbata ( w tym cytryna do herbaty), woda, soki.  
 

16:00 – 18:00  Powrót do Poznania i zakończenie spływu. 
 

 
 

6. 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 
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2011 r. Nr 208 poz. 1240 z późn. zm. ) określającego m.in. reguły zachowania 

się osób obecnych na imprezie, 

 dopilnowania obowiązku zapoznania się z regulaminem uczestników oraz 

podpisania 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) KAJAKI 

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. 

 Kajaki turystyczne 2-osobowe przeznaczone do rekreacji i okazjonalnej turystyki 

wyposażone w wiosła oraz kamizelki dla każdego z uczestników z osobna. 

 na grupę winna przypadać co najmniej 1 wykwalifikowana  osoba obsługująca 

(instruktor rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo) – zgodnie z przyjętymi 

zasadami bezpieczeństwa na wodzie.  

 Zaleca się, aby Wykonawca zabezpieczył miejsca szczególnie niebezpieczne na 

trasie. Ponadto organizator zobligowany jest zapewnić uczestnikom możliwość 

udzielenia pierwszej pomocy ze strony wykwalifikowanej osoby. 

 Zamawiający wymaga, żeby każde z wizyt studyjnych miało opiekuna/pilota 

biegle władającego językiem angielskim 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 powinna 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 kajakowego. 

 

d) 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 pierwszej 

pomocy ze strony wykwalifikowanej osoby wraz z wezwaniem odpowiednich 

służb ratunkowych w razie takiej konieczności.  

 ubezpieczenia uczestników zajęć 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). 
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Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia Wykonawca przekaże na 1 dzień 

przed rozpoczęciem imprezy przez cały okres obowiązywania umowy.    

 opieki podczas spływu kajakowego przynajmniej 1 instruktora kajakarstwa lub 

ratownika albo przewodnika turystycznego lub pilota, biegle władającego 

językiem angielskim 

 Kapoki dla każdego z uczestników spływu kajakowego. 

 

e) Transport uczestników: 

 Transport (niepublicznym klimatyzowanym środkiem transportu) uczestników 
wizyty studyjnej do i z miejsca wskazanego przez Zamawiającego; w tym 
ewentualny transport w trakcie trwania danej wizyty studyjnej. Transport na 
terenie województwa wielkopolskiego. 

 Zakłada się że liczba uczestników nie przekroczy 10 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. 

 W razie awarii środka transportu Wykonawca ma obowiązek zapewnienia 

transportu zastępczego nie gorszego niż ten, który uległ awarii. 

 

 W środku transportu opiekę nad uczestnikami sprawować będzie przedstawiciel 

Wykonawcy – opiekun/pilot władający biegle jęz. angielskim lub z tłumaczem,   

 

 Na wyjeździe Zamawiającego reprezentować może pracownik, którego zadaniem 

będzie wizytowanie przebiegu wyjazdu i pobytu uczestników. Koszt pobytu 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty, 

 

 Wykonawca na prośbę Zamawiającego przedłoży do wglądu dokumenty 

stwierdzające sprawność techniczną pojazdu, ważne prawo jazdy kierowcy, itp. 

 

f) 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 

powinna być w całodobowej dyspozycji telefonicznej. Zamawiający dopuszcza 

zmianę opiekuna imprezy tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń 

losowych – zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego,   

 Dodatkowo na wyjeździe Zamawiającego reprezentować będzie pracownik, 

którego zadaniem będzie wizytowanie przebiegu wyjazdu i pobytu uczestników. 

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 zapewnienia osoby biegle władającej językiem 

angielskim w osobie opiekuna lub w osobie tłumacza opiekuna, 
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 Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia uczestników w sprzęt 

zabezpieczający i ochronny lub ratunkowy,  

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzeń  i sprzęt rekreacyjno-

sportowy na czas trwania imprezy, 

 Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania realizacji 

harmonogramu imprez (w tym dokumentowania imprezy poprzez zdjęcia lub 

filmy), 

 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 beneficjentów 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. ). 

 

 

IV.  WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Termin realizacji zamówienia:  

 Określony wspólnie z Zamawiającym 

 Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. 

 Zakończenie realizacji zamówienia: 30.09.2014 r. 

 

2. Sposób obliczenia ceny:  

 Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe (zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Formularz ofertowy do niniejszego zapytania 
ofertowego), zawierać będzie cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia. 

 Cena netto i brutto będzie niezmienna do zakończenia realizacji usługi za realizację 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia 
niniejszego zapytania ofertowego. 

 Cena podana w ofercie będzie ceną ostateczną i nie będzie podlegać negocjacjom. 

 Cena brutto realizacji zamówienia winna uwzględniać podatek VAT według stawki 
obowiązującej na dzień składania ofert. 

 Oferta z błędnie naliczonym podatkiem VAT zostanie odrzucona. 

 Cena netto oraz brutto oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku. 

 Cena netto i brutto winna być podana cyfrowo i słownie. 

 Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie 
dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.  

 Cena netto i brutto może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza 
się wariantowych cen. 

 Proponowana cena netto i brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca przy realizacji zamówienia. 
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 Należy przewidzieć cały przebieg realizacji zadania, a wszystkie utrudnienia wynikające z 
warunków realizacji zamówienia Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.  

 Wykonawcy otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowane usługi.  

 

3. Sposób i termin zapłaty:  

 Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisanie przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

 Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nastąpi po przyjęciu protokołu odbioru 
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego realizację zadania przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą 
Wykonawca wystawi niezwłocznie po zrealizowaniu każdej z 4 wizyt studyjnych. 

 

 

4. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:  

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

 Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń, przez złożenie 
oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Formularz ofertowy do niniejszego 
zapytania ofertowego wraz z podpisanym dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w 
rozdziale VI oraz w rozdziale IX pkt 6 niniejszego zapytania ofertowego.  

 Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy                  
tj. niezgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia. 

 Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji umowy. 

 Zamawiający informuje, iż w przypadku, kiedy złożone oferty nie przyniosą 
Zamawiającemu rozwiązań i rezultatów, jakie zamierza osiągnąć wszczynając niniejsze 
postepowanie ofertowe – może postanowić on o wszczęciu kolejnej procedury tzw. 
zapytania ofertowego celem wyboru najkorzystniejszej oferty odpowiadającej 
rozwiązaniom i rezultatom oczekiwanym przez niego.      

 

V. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:  

 

 Ofertę należy składać w terminie do dnia 20 marca 2014 r. do godziny 09:30. 

 

 Ofertę należy składać: 

 

 osobiście w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań, I 
piętro, pokój 103 lub 

 przesłać pocztą/kurierem na adres: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 
17/19, 61-737 Poznań, I piętro, pokój 103. 

 

Wykonawcy, którzy nie wywiązali się z w/w warunku nie będą brani pod uwagę i ich oferty nie 
będą rozpatrywane.  

 

Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego: 
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 Wielkopolska Organizacja Turystyczna 

ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro) 
61 – 737 Poznań 
 
oraz oznakowana napisem:  
 
„Organizacja wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów 
zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów (4 
spływy kajakowe w 2014 roku) – w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego 
produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” 
 
Ponadto koperta winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem wykonawcy.  
 
 Na złożonej ofercie Wykonawca winien wskazać termin ważności oferty: 30 września 2014 r.  

 

 

VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

 

 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

 Oferta powinna mieć formę pisemną przesłaną do siedziby Zamawiającego: Wielkopolska 
Organizacja Turystyczna, ul. 27 Grudnia 17/19, pokój 103 (I piętro), 61 – 737 Poznań,                 
w terminie o którym mowa w punkcie V. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY.  

 

 Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć: 

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

2. Podpisane przez Wykonawcę Oświadczenie nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. 

3. Podpisane przez Wykonawcę Oświadczenie nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania.  

4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do 
działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z 
załączonych dokumentów rejestrowych. 

 
5. Kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
6. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług - wykazanie wykonania, w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) spływy kajakowe w regionie: mieście lub powiecie lub 
gminie lub województwie lub kraju lub innym określonym (zdefiniowanym) obszarze, na 
którym znajdują się walory i atrakcje turystyczne, z podaniem zamawiającego - odbiorcy 
zamówienia, przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia, dat wykonania zamówienia. 

 
7. Parafowany wzór istotnych postanowień umowy realizacji przedsięwzięcia jako 

akceptacja jej treści – Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

 

POWYŻSZE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
SKŁADANEJ OFERTY, JAKO ELEMENT KONIECZNY WYMOGÓW FORMALNYCH. BRAK 
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ZAŁĄCZONYCH WSZYSTKICH WW. DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO LUB TEŻ ZŁOŻENIE ICH W NIEWŁAŚCIWEJ FORMIE, SPOWODUJE 
ODRZUCENIE OFERTY WYKONAWCY. 

 
 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE    

OSÓB FIZYCZNYCH/PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REALIZACJĘ 
USŁUGI 

 

Warunki udziału w postępowaniu, które spełnić musi każdy składający ofertę: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
wymogi: 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia tj. w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) spływy kajakowe w 
regionie: mieście lub powiecie lub gminie lub województwie lub kraju lub innym 
określonym (zdefiniowanym) obszarze, na którym znajdują się walory i atrakcje 
turystyczne, z podaniem zamawiającego - odbiorcy zamówienia, przedmiotu zamówienia, 
wartości zamówienia, dat wykonania zamówienia (załącznik nr 4 Wykaz wykonanych 
usług)  

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym oraz nie zalegają z 
uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

 

2) Wykluczeniu z postępowania będą podlegali oferenci: 

 W stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono. 

 Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

 Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego. 

 Spółki jawne, których wspólnika skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego. 

 Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
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celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 podmioty zbiorowe wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary. 

 

3) Na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający wymaga 
podpisania załączonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu (wg wzoru stanowiącego: załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego). 

 

VIII.  PROCEDURA OCENY OFERT - KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH    

 WAGA:  

 

 Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.  

 Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w 
wyniku oceny ofert, dokonanej zgodnie z następującymi kryteriami oceny i ich wagami: 

 
A. CENA - 100% 

 

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONEGO KRYTERIUM: 
 

 

1) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium: 

 

A. Cena – według następującego wzoru: 

 

Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana zgodnie z wzorem:  

 

W = Cmin / Cn x 100, gdzie: 

 

W – wartość punktowa,  

Cmin – najniższa oferowana cena brutto wśród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,  

Cn – cena brutto badanej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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2) Przyjmuje się, że 1% - 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium. 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów. 

4) Obliczania dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Zamawiający dokona oceny ofert ważnych (nie odrzuconych) w oparciu o przyjęte kryteria 

wyboru ofert. 

6) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza                                     

tj. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.  

7) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy kierując się zasadą przejrzystości i jawności 

prowadzonego postępowania. 

8) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy kierując się zasadą ochrony uczciwej konkurencji. 

9) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy kierując się zasadą swobody przepływu kapitału, 

towarów, dóbr i usług. 

10) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy kierując się zasadą niedyskryminacji i równego 

traktowania wykonawców na rynku. 

11) Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. 

 

Pozostałe informacje: 

 

1) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w 
tym m. Zasadami finansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym 
zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa promocja markowego 
produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - 
Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja 
turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – w 
tym przede wszystkim: zasadami przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, 
uczciwej konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości 
szans wykonawców/dostawców, równego i niedyskryminacyjnego traktowania 
wykonawców/dostawców.  

2) Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego 
jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do 
realizacji usług/dostaw w ramach realizowanego projektu.  

3) W związku z sytuacją określoną w pkt. VII warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy nie 
przysługują żadne środki odwoławcze.  

4) Wykonawca związany jest ofertą po podpisaniu umowy.  

 

5) Osoby do kontaktu:  

 

 Mariusz Kumolka, tel. 61/66-45-236,  

e-mail: mariusz.kumolka@wot.org.pl  

 

 Szymon Kaczmarek, tel. 61/66-45-235,  

e-mail: szymon.kaczmarek@wot.org.pl  

 

6) Załączniki podane przez Zamawiającego do niniejszego zapytania ofertowego: 

 

mailto:mariusz.kumolka@wot.org.pl
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1. Złącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenie nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania.  

4. Załącznik nr 4  -Wykaz wykonanych usług. 

6. Załącznik nr 5 - Wzór istotnych postanowień umowy na „Organizacja wizyt studyjnych 
(study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów 
zainteresowanych tematyką Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i 
touroperatorów”  (4 spływy kajakowe w 2014 roku) – w ramach realizacji projektu pn. 
„Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla 
Wielkopolski” 

 

 
Powyższe dokumenty i oświadczenia stanowią integralną część składanej oferty, jako element 

konieczny wymogów formalnych. 
 

7) Zamawiający informuje, iż w toku prowadzenia niniejszego postępowania nie przewiduje 
wzywania do uzupełnień.  
 

8) W przypadku niedostarczenia dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI. 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, w rozdziale VII. WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE OSÓB FIZYCZNYCH/PODMIOTÓW 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O REALIZACJĘ USŁUGI oraz w rozdziale IX. Pozostałe informacje: pkt 
6 - oferty Wykonawców będą odrzucone. 

 
9) Ocena warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdziale VII zostanie dokonana na 

podstawie kryterium spełnienia / nie spełnienia w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach wskazanych w rozdziale VI niniejszego zapytania ofertowego. 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 

 

 Wielkopolska Organizacja Turystyczna prosi o uwzględnienie w przygotowanej przez Państwa 
ofercie wszystkich możliwych kosztów związanych z realizacją w/w zamówienia. 

 W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 
telefonu: 61-66-45-235 lub kontakt mailowy: szymon.kaczmarek@wot.org.pl  

lub  

pod numerem telefonu: 61-66-45-236 lub kontakt mailowy: mariusz.kumolka@wot.org.pl   

mailto:szymon.kaczmarek@wot.org.pl
mailto:mariusz.kumolka@wot.org.pl

