
 

 

Siedlce, 12 czerwca 2019 r. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Opis przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień  

55.10.00.00-1 USŁUGI HOTELARSKIE 

55.10.00.00-4 HOTELARSKIE USŁUGI NOCLEGOWE 

55. 30.00.00-3 USŁUGI RESTAURACYJNE I DOTYCZĄCE PODAWANIA POSIŁKÓW 

60.00.00.00-8 USŁUGI TRANSPORTOWE (z wyłączeniem transportu odpadów) 

60.17.20.00-4 WYNAJEM AUTOBUSÓW I AUTOKARÓW WRAZ Z KIEROWCĄ 

63.51.50.00-2 USŁUGI PODRÓŻNE 

79.99.70.00 USŁUGI ORGANIZOWANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 

 

Przedmiotem zamówienia organizacja wyjazdów 2 - dniowych wyjazdów studyjnych krajowych dla 

201 studentów kierunków ekonomii II stopnia, finanse i rachunkowość I stopnia, pielęgniarstwo I 

stopnia w tym zapewnienia dojazdów, noclegów oraz wyżywienia w ramach projektu 

„Zintegrowany program Collegium Mazovia”   

KRYTERIA OGÓLNE 

1. Termin realizacji zamówienia: 20.06.2019 – 15.09.2021r. 

2. Ilość studentów biorących udział w 2 – dniowych wyjazdach studyjnych krajowych: 

 Ekonomia - 48 osób – 9 grup  

 Finanse i rachunkowość – 48 osób – 9 grup  

 Pielęgniarstwo – 105 osób – 21 grup 

Liczebność grup – 5-6 osób 

3. Miejsce realizacji zamówienia – cały kraj (planowane Warszawa, Grudziądz) 

4. Ramowy harmonogram realizacji wyjazdów studyjnych: 

L.p. Kierunek studiów 
Rok akademicki 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1. Ekonomia II stopnia 
16 osób 

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 

2. 
Finanse i rachunkowość 

przedsiębiorstw  

16 osób  

(3 grupy) 

16 osób 

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 



 

I stopnia 

3. Pielęgniarstwo I stopnia 
35 osób 

(7 grup) 

35 osób 

(7 grup) 

35 osób 

(7 grup) 

 

Informacje szczegółowe 

1. Organizacja wyjazdów: 

a. Wyjazdy studyjne w grupach 5-6 osobowych lub ich wielokrotność jednorazowo. 

b. Ubezpieczenie NNW w trakcie w wyjazdu studyjnego zapewnia zamawiający. 

Zamawiający zaplanował dwa rodzaje wyjazdów studyjnych krajowych w ramach projektu: 

a. Wyjazdy studyjne z dojazdem dla 96 osób - studenci kierunków Ekonomia II stopnia i 

Finanse i rachunkowość I stopnia (planowana miejsce realizacji Warszawa). 

 Zapewnienie dojazdu – transfer 2 krotny tam i z powrotem na trasie Siedlce, 

ul. Sokołowska 161 – miejsce docelowe – Siedlce, ul. Sokołowska 161,  

 Zapewnienie wyżywienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

b. Wyjazdy studyjne z dojazdem i noclegiem dla 105 osób – studenci kierunku 

pielęgniarstwo I stopnia (planowane miejsce realizacji Grudziądz) 

 Zapewnienie dojazdu – transfer 1 krotny tam i z powrotem na trasie Siedlce, 

ul. Sokołowska 161 – miejsce docelowe – Siedlce, ul. Sokołowska 161  

 Zapewnienie wyżywienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

 Zapewnienie noclegu. 

2. Zapewnienie dojazdu – transfery na trasie Siedlce, ul. Sokołowska 161 – miejsce docelowe – 

Siedlce, ul. Sokołowska 161 – środek transportu dowolny zaproponowany przez Wykonawcę. 

3. Zapewnienie wyżywienia podczas wyjazdu: 

Obiady dwudaniowe (zupa i drugie danie) oraz napój w miejscu wizyty studyjnej wskazanym 

przez Zamawiającego: 

 zupa, porcja o wielkości min. 350 ml na osobę, 

 produkty białkowe, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso lub ryba) o masie 

minimum 150 g na osobę, 

 dodatki w  postaci: ziemniaków, kaszy, ryżu lub makaronu o masie minimum 200 g 

na osobę, 



 

 dodatki warzywne: surówka lub warzywa gotowane o masie minimum 100 g na 

osobę, 

 napój: woda, kompot minimum 200 ml na osobę. 

 podanie w naczyniach jednorazowego użytku. 

W przypadku obecności na szkoleniach osób o specjalnych wymogach żywieniowych 

(wegetarianizm, alergie pokarmowe), Wykonawca zapewni odpowiedni dla nich posiłek.  

Obiad dwudaniowy obejmuje przygotowanie posiłków porcjowanych, a przed każdym 

szkoleniem Wykonawca wraz z ofertą prześle Zamawiającemu propozycję menu do 

wyboru, spośród których, Zamawiający wybierze jedną propozycję w terminie do 2 dni 

kalendarzowych przed dniem szkolenia. Menu musi zawierać min 10 propozycji posiłków 

dwudaniowych, w tym 2 propozycje wegetariańskie, 2 bezglutenowe. 

4. Zapewnienie noclegu – podczas wyjazdu 

Zamawiający zaplanował max 105 noclegów w ramach zamówienia w następujących warunkach: 

 Standard hotelu min 2 gwiazdki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i 

Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, 

w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 ze zm.). 

 Hotel winien być położony w granicach administracyjnych miasta lub miejscowości, w 

której odbywa się szkolenie z możliwością bezpośredniego dojazdu środkami 

komunikacji miejskiej z uwagi na konieczność zapewnienia jak najsprawniejszego 

czasu przejazdu z hotelu do miejsca szkolenia, preferowany do 5 km od miejsca 

wizyty studyjnej. 

 Usługa hotelowa: rodzaj pokoju – jednoosobowy lub dwuosobowy z łazienką, 

śniadaniem wliczonym w cenę pokoju, udogodnienia restauracja, bar, sauna itp. – 

dostępne za dodatkową opłatą dokonywaną bezpośrednio przez gości hotelowych; 

 Zamawiający będzie ponosił tylko koszty związane z noclegiem i śniadaniem. 

 Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami usługi hotelarskiej za faktycznie 

zrealizowane noclegi. 

 Rezerwacje będą dokonywane minimum 5 dni przed planowaną datą realizacji usługi 

w hotelu. 



 

 Potwierdzenie rezerwacji wraz z listą gości będzie przekazywane przez 

Zamawiającego do hotelu na 2 dni robocze przed planowaną wizytą. 

 Rezerwacje mogą być anulowane bez konsekwencji finansowych na 1 dzień przed 

planowaną wizytą, w wyjątkowych sytuacjach których nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

 Zamawiający pokryje wyłącznie rzeczywisty zakres realizacji umowy z 

uwzględnieniem jednostkowych kosztów noclegów. Wraz z poszczególnymi 

fakturami Wykonawca przedstawi szczegółowe specyfikacje uwzględniające 

informacje o korzystaniu z noclegów przez poszczególnych Uczestników oraz listę 

obecności Uczestników. Zamawiający pokryje koszty zakwaterowania tylko za te 

osoby, które skorzystają z noclegu i potwierdzą skorzystanie własnoręcznym 

podpisem na stosownej liście. Pozostałe warunki świadczenia usługi hotelowej będą 

zgodne z obowiązującym u Oferenta regulaminem / zasadami. 

 


