
 

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego ZIP 612-1/2020 

Siedlce, 5 marca 2020 r. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia: wg wspólnego słownika zamówień  

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego; 

80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego; 

55100000-1 – Usługi hotelarskie 

55100000-4 – Hotelarski usługi noclegowe 

55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

60000000-8 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

63515000-8 – Usługi podróżne 

79997000 – Usługi organizowania podróży służbowych 

 

Przedmiotem zamówienia jest „organizacja 5-dniowych wyjazdów zagranicznych dla 12 grup 5-

osobowych, w skład których wchodzi 48 studentów kierunku budownictwo oraz 12 ich opiekunów 

wraz z organizacją wizyty studyjnej u zagranicznego przedsiębiorcy z branży budowlanej wraz z 

opiekunem ze strony przedsiębiorcy” realizowanym przez Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę 

Wyższą w związku z realizacją Projektu w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. Wizyta studyjna zagraniczna powinna trwać 5 dni. Przewidziano 3 edycje 

wizyt studyjnych zagranicznych, w których weźmie udział 12 grup uczestników składających się z 4 

studentów i jednego opiekuna, łącznie 48 studentów kierunku budownictwo oraz 12 opiekunów. 

 

KRYTERIA OGÓLNE 

1. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2020 – 15.09.2021r. 

2. Ilość studentów kierunku budownictwo biorących udział w zagranicznych wizytach 

studyjnych: 

Ilość studentów – 48 osób 

Ilość opiekunów – 12 osób 

Liczebność grup – 4 studentów + 1 opiekun, łącznie 12 grup (60 osób) 



 

3. Informacje ogólne: Wizyty studyjne zagraniczne mają na celu przedstawienie praktycznych 

aspektów działania i rozwoju w branży budowlanej rozwiniętych krajów europejskich pod 

kątem metod zarządzania i organizacji pracy, struktur organizacyjnych oraz kultury 

organizacyjnej przedsiębiorstw z branży budowlanej. Wizyty obejmują pracę z opiekunami z 

przedsiębiorstwa/placówki, realizację realnych zadań i problemów występujących w 

wizytowanym przedsiębiorstwie/placówce. Celem tych wizyt jest rozwój kompetencji 

studentów w zakresie kompetencji komunikacyjnych, pracy w grupie, interpersonalnych, 

szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz umiejętności rozwiązywania problemów. W 

trakcie wizyty istnieje możliwość  wykorzystania metody jobshadowing oraz pracy 

warsztatowej z wykorzystaniem casestudy.  

4. Miejsce wizyty: Wizyty studyjne muszą być przeprowadzone w jednym z krajów UE – 

najlepiej widziane kraje basenu Morza Śródziemnego – Malta. 

5. Termin wizyty: preferowane terminy wizyt powinny zamykać się w miesiącach marzec-

kwiecień 2020 i wrzesień-październik 2020 oraz marzec kwiecień 2021. 

6. Organizacja: Wykonawca zorganizuje zagraniczne wizyty studyjne dla 60 osób w 12 grupach 

po 5 osób każda. Koszt wyjazdu zawiera: 

• Zorganizowanie 3 –dniowych wizyt studyjnych u przedsiębiorców zagranicznych z 

branży budowlanej, najlepiej w trakcie realizacji jakiegoś dużego projektu lub dużej 

budowy (hotel, drogi, mosty, tunele) 

• Koszt opiekuna wizyty studyjnej ze strony przedsiębiorstwa zagranicznego, najlepiej 

pracownika przedsiębiorstwa zagranicznego, do każdej grupy, 

• Transfer na lotnisko oraz z lotniska w kraju i za granicą, 

• Transport lokalny za granicą z hotelu do firmy budowlanej lub na budowę– 3 dni, 

• Przelot w obie strony, 

• Ubezpieczenie grupy,  

• Zakwaterowanie: 4 doby hotelowe w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych, 

• Wyżywienie pełne 

Szczegółowy Opis: Wykonawca zapewni uczestnikom podczas wizyty studyjnej zagranicznej 

całodzienne wyżywienie (śniadanie, dwudaniowy obiad oraz kolację) oraz przerwę kawową 

(kawa, herbata czarna i owocowa, woda mineralna, soki, słodkie i słone przekąski, owoce, mleko 



 

do kawy, cytryna, cukier) w trakcie  każdego dnia, zapewni również 4 noclegi w hotelu minimum 

3* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku, w 

sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie  lub 

obiekt nie posiadający statusu hotelu, ale świadczący usługi w standardzie równym standardowi 

co najmniej trzygwiazdkowego hotelu, wyposażony w bazę noclegową. Zakwaterowanie w 

pokojach jedno lub dwuosobowych w zależności od potrzeb. Położenie obiektu noclegowego  w 

bliskiej odległości (max.10 km) od miejsca w którym realizowana będzie wizyta studyjna. Ponadto 

Wykonawca zapewnia transfery pomiędzy miejscem noclegowym, a miejscem budowy, w 

przypadku realizacji wizyty w większej odległości niż 1 km od miejsca zakwaterowania 

uczestników. Wykonawca zapewni uczestnikom wizyty studyjnej transport z miejsca siedziby 

Zamawiającego do miejsca docelowego wizyty (kraju docelowego) biorąc pod uwagę wszystkie 

rodzaje transportów i powrotny po zakończeniu wizyty studyjnej. 

7. Program wizyty: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu wizyty. Podczas 

oceny oferty będą brane pod uwagę następujące elementy: 

• Atrakcyjność wizyty – każdy dzień w innym miejscu, na innej budowie lub w innej 

placówce. 

• Włączenie w program dodatkowych atrakcji turystycznych Malty. 

• Włączenie w program dodatkowych atrakcji w postaci rejsów, imprez czy wydarzeń 

kulturalnych. 

8. Doświadczenie wykonawcy: Wykonawca posiada odpowiednie zaplecze i doświadczenie w 

organizacji podobnych przedsięwzięć – min 3 lata lub dwa projekty (w postępowaniu 

ofertowym trzeba będzie udokumentować) 

9. Grupa docelowa: studenci kierunku Budownictwo I 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

a. Ofertę zawierającą wymagane informacje, oświadczenia i dokumenty oraz podpisaną 

przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta należy złożyć w 

terminie do dnia 13 marca 2020 do godziny 16:00. 

b. Oferty niekompletne, nieważne na podstawie odrębnych przepisów lub oferty, które 

wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie i nie zostaną zwrócone Oferentowi. 



 

c. Oferta podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta, 

powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera lub też dostarczona 

osobiście na  adres: ul. Sokołowska 161, Budynek „A”, I piętro, pok. nr A1-015, 08-

110 Siedlce,  w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta dot. 

zapytania ofertowego nr ZIP 612-1/2020” lub przesłana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: e-mail info@mazovia.edu.pl (tj. skan formy pisemnej oferty 

wraz z wymaganymi załącznikami), w tytule wiadomości (e-mail’a) podając: 

nazwę/imię i nazwisko oferenta oraz informację „Oferta dot. zapytania ofertowego 

nr ZIP 612-1/2020” 

UWAGA ! limit pojemności skrzynek pocztowych Zamawiającego wynosi 20 MB dla jednej wiadomości; 
w związku z tym jeżeli objętość wiadomości ze skanem formy pisemnej oferty przekracza 20 MB - 
wówczas oferta winna być wysłana w kilku kolejnych wiadomościach spełniających w/w ograniczenia z 
podaniem w temacie każdej z wiadomości numeru kolejnego przesyłanego fragmentu (części) oferty 
np. 1 z 3, 2 z 3 itp.; za moment wpływu oferty wysyłanej w formie kilku wiadomości uznaje w się w 
takim przypadku wpłynięcie ostatniej z części korespondencji; 

 

d. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 9:00 w: ul. Sokołowska 161, 

08-110 Siedlce, pok. nr A1-024. 

e. Zapytanie ofertowe nr ZIP612-1/2020 zamieszczono w bazie konkurencyjności na 

stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

11. INNE INFORMACJE:  
Dodatkowych informacji udziela Agata Jasińska-Wójcicka pod numerem telefonu 

+48 783121505 oraz adresem email: ajasinskawojcicka@mazovia.edu.pl 

 


