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Część I – Wyjazd do Berlina, Niemcy 
 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej dla 4 osób w Berlinie (Niemcy) 

w terminie między 17 a 22 lutego 2018 roku, realizowana w ramach projektu “Kreatywna 

Małopolska” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Funduszu 

Regionalnego. 

 

Zamówienie obejmuje organizację i przygotowanie wizyty studyjnej  na okres 5 dób w terminie 

między 17 a 22 lutego 2018 roku  dla 4 osób, której celem ma być: 

 Udział w wydarzeniach branżowych: targi koprodukcyjne European Film Market. 

 Zamówienie nie obejmuje zakupu akredytacji na wydarzenie. 

 

Wykonawca w ramach zamówienia ma zapewnić Zamawiającemu: 

1) Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej tam i powrót na trasie Kraków-Berlin, Berlin-Kraków dla 

4 uczestników wizyty studyjnej. Wylot z Krakowa powinien nastąpić w godzinach między 8:00 

a 11:00. Przylot powrotny do Krakowa powinien nastąpić w godzinach między 17:00 a 21:00. 

Przesiadki nie są dopuszczalne. 

Bilet ma obejmować: 1 szt. bagażu podręcznego + 1 szt. bagażu rejestrowanego (główny, 

odprawiany) na każdego 1 uczestnika wyjazdu. 

 

2) 4 noclegi w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym1 w Berlinie: 

a. w odległości max. 1,5 km od miejsca wydarzenia: Martin-Gropius-Bau (MGB), 

Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin, Niemcy (odległość wyznaczana za pomocą trasy 

pieszej w Google Maps); 

b. w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem i dla 4 uczestników wizyty 

studyjnej podczas zaplanowanego pobytu. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą 

Zamawiającemu przynajmniej 2 propozycje hoteli odpowiadających powyższym 

wymogom, ostateczny wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak przedstawienia 

ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie propozycji nieodpowiadającej powyższym 

wymaganiom będzie stanowić podstawę do uznania, ze treść oferty nie odpowiada treści 

SIWZ.  

 

3) Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu wyżywienie na miejscu w postaci obiadokolacji w 

porze popołudniowo-wieczornej. Obiadokolacja powinna być możliwa do odebrania przez 

                                                           
1
 3-gwiazdki w rozumieniu standardów przyjętych w Polsce: 

www.e-hotelarstwo.com/branza/prawo_przepisy/wymogi_po_nowelizacji_2011 
Hotel 3-gwiazdkowy w rozumieniu standardów przyjętych w Polsce to jest zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 
sierpnia 2004 r Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie- (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169). 

http://www.e-hotelarstwo.com/branza/prawo_przepisy/wymogi_po_nowelizacji_2011
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uczestników indywidualnie w danym przedziale czasu, w zależności od programu targów 

danego dnia. Obiadokolacja powinna być zorganizowana w każdym dniu pobytu na wyjeździe, 

dla 4 uczestników wyjazdu. 

Na obiadokolację powinny składać się: 

- przystawka ciepła (do wyboru: opcja mięsna lub opcja wegetariańska) 

- danie główne ciepłe (do wyboru: opcja mięsna lub opcja wegetariańska wraz z dodatkami) 

- woda mineralna / napój: min. 0,5 litra na 1 uczestnika 

- pieczywo 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie propozycji restauracji. 

Restauracja musi znajdować się w odległości max. 1 km od miejsca wydarzenia: Martin-

Gropius-Bau (MGB), Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin, Niemcy (odległość wyznaczana za 

pomocą trasy pieszej w Google Maps). 

 

4) Transfery lokalne (busem lub autem odpowiednim dla liczebności grupy): z lotniska w Berlinie 

do hotelu i z hotelu na lotnisko w dniu wyjazdu dla 4 uczestników wizyty. 

 

5) Zapewnienie ubezpieczenia KL + NNW dla 4 uczestników wizyty studyjnej, ewentualne opłaty 

klimatyczne i wizy, opłaty parkingowe i drogowe. 

 

6) W terminie do 7 dni od zakończenia wizyty studyjnej Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia raportu z w/w wizyty. W raporcie znajdą się co najmniej takie elementy jak: 

a. Ogólne informacje o wizycie studyjnej, z uwzględnieniem: opisu charakteru wydarzenia 

(targi, market, festiwal, konferencja). 

b. Ramowy program wizyty studyjnej z uwzględnieniem: daty i godziny wyjazdu, daty 

i godziny powrotu, miejsca zakwaterowania, miejsca obiadokolacji. 

c. Dokumentacja fotograficzna.  

 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty faktury za w/w wydarzenie po odebraniu 

i akceptacji raportu z wizyty studyjnej. 

 

8) Harmonogram wykonania zamówienia: 

Wizyta studyjna powinna być zorganizowana między 17 a 22 lutego 2018 i powinna trwać 

5 dób.  
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Część II – Wyjazd do San Francisco, USA 
 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej dla 5 osób w San Francisco (USA) 

w dniach między 18 a 24 marca 2018 roku, realizowana w ramach projektu “Kreatywna Małopolska” 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego. 

 

Zamówienie obejmuje organizację i przygotowanie wizyty studyjnej na okres 6 dób w terminie 

między 18 a 24 marca 2018  roku dla 5 osób, której celem ma być: 

• Udział w wydarzeniu branżowym: Games Developer Conference – największa i najważniejsza 

międzynarodowa konferencja dla przedstawicieli branży gier. 

• Zamówienie nie obejmuje zakupu wejściówek na wydarzenie. 

 

Wykonawca w ramach zamówienia ma zapewnić Zamawiającemu: 

1) Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej tam i powrót na trasie Kraków-San Francisco, San 

Francisco-Kraków dla 5 uczestników wizyty studyjnej, z maksymalnie jedną przesiadką, przy 

czym: 

a. czas oczekiwania na przesiadkę nie może być dłuższy niż 2h, 

b. przesiadka nie może odbywać się na terenie USA ani żadnego państwa, na którego terytorium 

wymagane jest od Polaków posiadanie wiz.  

c. bilet ma obejmować: 1 szt. bagażu podręcznego + 1 szt. bagażu rejestrowanego (główny, 

odprawiany) na każdego 1 uczestnika wyjazdu. 

 

 

2) 6 noclegów w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym2 w San Francisco: 

a. W odległości max. 1,5 km od miejsca wydarzenia - Moscone Center, 747 Howard St, San 

Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone (odległość wyznaczana za pomocą trasy pieszej w 

Google Maps); 

b. w pokojach 1- lub 2-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem dla 5 uczestników wizyty 

studyjnej podczas zaplanowanego pobytu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

przynajmniej po 2 propozycje hoteli odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny 

wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak przedstawienia ofercie propozycji hoteli lub 

przedstawienie propozycji nieodpowiadającej powyższym wymaganiom będzie stanowić 

podstawę do uznania, ze treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.  

                                                           
2
 3-gwiazdki w rozumieniu standardów przyjętych w Polsce: 

www.e-hotelarstwo.com/branza/prawo_przepisy/wymogi_po_nowelizacji_2011 
Hotel 3-gwiazdkowy w rozumieniu standardów przyjętych w Polsce to jest zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 
sierpnia 2004 r Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie- (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169). 
 

http://www.e-hotelarstwo.com/branza/prawo_przepisy/wymogi_po_nowelizacji_2011
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3) Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu wyżywienie na miejscu w postaci obiadokolacji 

porze popołudniowo-wieczornej. Obiadokolacja powinna być możliwa do odebrania przez 

uczestników indywidualnie w danym przedziale czasu, w zależności od programu targów 

danego dnia. Obiadokolacja powinna być zorganizowana w każdym dniu pobytu na wyjeździe, 

dla 4 uczestników wyjazdu. 

Na obiadokolację powinny składać się: 

- przystawka ciepła (do wyboru: opcja mięsna lub opcja wegetariańska) 

- danie główne ciepłe (do wyboru: opcja mięsna lub opcja wegetariańska wraz z dodatkami) 

- woda mineralna/ napój: min. 0,5 litra na 1 uczestnika 

- pieczywo 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie propozycji restauracji. 

Restauracja musi znajdować się w odległości max. 1 km od miejsca wydarzenia - Moscone 

Center, 747 Howard St, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone (odległość wyznaczana za 

pomocą trasy pieszej w Google Maps). 

 

4) Transfery lokalne (busem lub autem odpowiednim dla liczebności grupy): z lotniska w San 

Francisco do hotelu i z hotelu na lotnisko w dniu wyjazdu dla 5 uczestników wizyty. 

 

5) Zapewnienie ubezpieczenia KL+NNW dla 5 uczestników wizyty studyjnej, ewentualne opłaty 

klimatyczne, opłaty parkingowe i drogowe. 

 

6) Zapewnienie wiz amerykańskich dla 5 uczestników wizyty studyjnej. 

 

7) W terminie do 7 dni od zakończenia wizyty studyjnej Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia raportu z w/w wizyty. W raporcie znajdą się co najmniej takie elementy jak: 

a. Ogólne informacje o wizycie studyjnej, z uwzględnieniem: opisu charakteru wydarzenia 

(targi, market, festiwal, konferencja). 

b. Ramowy program wizyty studyjnej z uwzględnieniem: daty i godziny wyjazdu, daty 

i godziny powrotu, miejsca zakwaterowania, miejsca obiadokolacji. 

c. Dokumentacja fotograficzna.  

 

7) Harmonogram wykonania zamówienia: 

Wizyta studyjna powinna być zorganizowane między 18 a 24 marca 2018 roku i trwać 6 dób, 

przy czym przylot do San Francisco następuje 18 marca czasu lokalnego (GMT-7), a wylot z San 

Francisco następuje 24 marca czasu lokalnego 2018 roku. 

 

  



  

5 
 

Część III – Misja dziennikarzy 
 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja misji przyjazdowej dla 8 dziennikarzy na wydarzenie 

branżowe Digital Dragons 2018 w Krakowie w dniach 19-23 maja 2018 r.  

 

Zamówienie obejmuje organizację i przygotowanie wizyty studyjnej, której celem ma być: 

• Udział zagranicznych dziennikarzy w Digital Dragons – największym branżowym wydarzeniu 

dedykowanym przemysłowi gier wideo w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej.  

• Zamówienie nie obejmuje zakupu akredytacji na wydarzenie. 

 

Wykonawca w ramach zamówienia ma zapewnić Zamawiającemu:  

1) Przelot samolotem dla 8 dziennikarzy do Krakowa i z powrotem w klasie ekonomicznej. 

Destynacje oraz dane pasażerów zostaną podane najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem 

misji tj. do dnia 19 kwietnia 2018 r. Przewidywane destynacje obejmować będą mi.in. 

Londyn, San Francisco, Nowy Jork, Szanghaj. Przeloty z poza Europy odbędą się z nie więcej 

niż 1 przesiadką, przy czym czas oczekiwania na przesiadkę nie może przekroczyć 3h.   

Bilet ma obejmować: 1 szt. bagażu podręcznego + 1 szt. bagażu rejestrowanego (główny, 

odprawiany) na każdego 1 uczestnika wyjazdu. 

 

2) Transfery lokalne transport z lotniska do hotelu oraz z powrotem dla 8 uczestników misji 

przyjazdowej.  

 

3) 3 noclegi w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym w Krakowie: 

a. w odległości nie przekraczającej 800 m od miejsca wydarzenia: Centrum Kongresowe 

ICE, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków (odległość wyznaczana za pomocą trasy pieszej w 

Google Maps) dla 8 uczestników misji przyjazdowej podczas zaplanowanego pobytu. 

b. w pokojach 1-osobowych z łazienkami oraz śniadaniem.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przynajmniej po 2 propozycje hoteli 

odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny wybór hoteli należy do 

Zamawiającego. Brak przedstawienia ofercie propozycji hoteli lub przedstawienie 

propozycji nieodpowiadającej powyższym wymaganiom będzie stanowić podstawę do 

uznania, ze treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.   

 

4) Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu wyżywienie na miejscu w postaci obiadokolacji 

porze popołudniowo-wieczornej. Obiadokolacja powinna być możliwa do odebrania przez 

uczestników indywidualnie w danym przedziale czasu, w zależności od programu wydarzenia 

danego dnia. Obiadokolacja powinna być zorganizowana w każdym dniu pobytu na 

wyjeździe, dla 8 uczestników wyjazdu. 

Na obiadokolację powinny składać się: 
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- przystawka ciepła (do wyboru: opcja mięsna lub opcja wegetariańska) 

- danie główne ciepłe (do wyboru: opcja mięsna lub opcja wegetariańska wraz z dodatkami) 

- woda mineralna/ napój: min. 0,5 litra na 1 uczestnika 

- pieczywo 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie propozycji restauracji. 

Restauracja musi znajdować się w odległości max. 1 km od miejsca wydarzenia - Centrum 

Kongresowe ICE, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków (odległość wyznaczana za pomocą trasy 

pieszej w Google Maps. 

 

5) Zapewnienie ubezpieczenia KL+NNW dla 8 uczestników wizyty studyjnej, ewentualne opłaty 

klimatyczne, parkingowe i drogowe. 

 

6) W terminie do tygodnia od zakończenia wizyty studyjnej Wykonawca (w porozumieniu z 

Zamawiającym) zobowiązany jest do przedstawienia raportu z w/w wizyty. W raporcie znajdą 

się co najmniej takie elementy jak: 

a. Ogólne informacje o wizycie studyjnej. 

b. Dokumentacja fotograficzna.  

c. Szczegółowy program wizyty studyjnej.  

 

7) Harmonogram wykonania zamówienia: 

Wizyta studyjna powinna być zorganizowane między 19  a 23 maja 2018 roku przy czym 

przylot do Krakowa następuje 19 maja czasu lokalnego, a wylot z Krakowa następuje 23  maja 

czasu lokalnego 2018 roku. 
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Część IV - Wyjazd do Cannes, Francja 
 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej dla 3 osób w Cannes (Francja) w dniach 

między 12 a 17 maja 2018 roku, realizowana w ramach projektu “Kreatywna Małopolska” 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego. 

 

Zamówienie obejmuje organizację i przygotowanie wizyty studyjnej na okres 5 dób w terminie 

między 12 a 17 maja 2018 roku dla 3 osób, której celem ma być: 

• Udział w wydarzeniu branżowym: targi koprodukcyjne Marche du Film. 

• Zamówienie nie obejmuje zakupu wejściówek na wydarzenie. 

 

Wykonawca w ramach zamówienia ma zapewnić Zamawiającemu: 

1) Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej tam i powrót na trasie Kraków-Nicea, Nicea-Kraków, 

z maksymalnie jedną przesiadką, przy czym czas oczekiwania na przesiadkę nie może być 

dłuższy niż 1h, dla 3 uczestników wizyty studyjnej. Wylot z Krakowa powinien nastąpić w 

godzinach między 7:00 a 10:00. Przylot powrotny do Krakowa powinien nastąpić w godzinach 

między 16:00 a 22:00.  

Bilet ma obejmować: 1 szt. bagażu podręcznego + 1 szt. bagażu rejestrowanego (główny, 

odprawiany) na każdego 1 uczestnika wyjazdu. 

 

2) 3 noclegi w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym3 w Cannes: 

d. W odległości max. 1,5 km od miejsca wydarzenia: Palais des Festivals, 1 Boulevard de la 

Croisette, 06400 Cannes, Francja (odległość wyznaczana za pomocą trasy pieszej w Google 

Maps); 

e. w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem dla 3 uczestników wizyty 

studyjnej podczas zaplanowanego pobytu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

przynajmniej po 2 propozycje hoteli odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny 

wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak przedstawienia ofercie propozycji hoteli lub 

przedstawienie propozycji nieodpowiadającej powyższym wymaganiom będzie stanowić 

podstawę do uznania, ze treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.  

 

3) Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu wyżywienie na miejscu w postaci obiadokolacji 

porze popołudniowo-wieczornej. Obiadokolacja powinna być możliwa do odebrania przez 

                                                           
3
 3-gwiazdki w rozumieniu standardów przyjętych w Polsce: 

www.e-hotelarstwo.com/branza/prawo_przepisy/wymogi_po_nowelizacji_2011 
Hotel 3-gwiazdkowy w rozumieniu standardów przyjętych w Polsce to jest zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 
sierpnia 2004 r Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie- (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169). 
 

http://www.e-hotelarstwo.com/branza/prawo_przepisy/wymogi_po_nowelizacji_2011
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uczestników indywidualnie w danym przedziale czasu, w zależności od programu wydarzenia 

danego dnia. Obiadokolacja powinna być zorganizowana w każdym dniu pobytu na 

wyjeździe, dla 3 uczestników wyjazdu. 

Na obiadokolację powinny składać się: 

- przystawka ciepła (do wyboru: opcja mięsna lub opcja wegetariańska) 

- danie główne ciepłe (do wyboru: opcja mięsna lub opcja wegetariańska wraz z dodatkami) 

- woda mineralna/ napój: min. 0,5 litra na 1 uczestnika 

- pieczywo 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie propozycji restauracji. 

Restauracja musi znajdować się w odległości max. 1 km od miejsca wydarzenia: Palais des 

Festivals, 1 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes, Francja (odległość wyznaczana za 

pomocą trasy pieszej w Google Maps). 

 

4) Transfery lokalne (busem lub autem odpowiednim dla liczebności grupy): z lotniska w Nicei do 

hotelu i z hotelu na lotnisko w dniu wyjazdu dla 3 uczestników wizyty. 

 

5) Zapewnienie ubezpieczenia KL+NNW dla 3 uczestników wizyty studyjnej, ewentualne opłaty 

klimatyczne, wizy, opłaty parkingowe i drogowe. 

 

6) W terminie do 7 dni od zakończenia wizyty studyjnej Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia raportu z w/w wizyty. W raporcie znajdą się co najmniej takie elementy jak: 

a. Ogólne informacje o wizycie studyjnej, z uwzględnieniem: opisu charakteru wydarzenia 

(targi, market, festiwal, konferencja). 

b. Ramowy program wizyty studyjnej z uwzględnieniem: daty i godziny wyjazdu, daty 

i godziny powrotu, miejsca zakwaterowania, miejsca obiadokolacji. 

c. Dokumentacja fotograficzna.  

 

7) Harmonogram wykonania zamówienia: 

Wizyta studyjna powinna być zorganizowane między 12 a 17 maja 2018 roku i trwać 5 dób, 

przy czym wyjazd następuje 12 listopada, a powrót 17 maja 2018 roku. 
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Część V – Wyjazd do Kolonii, Niemcy 
 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej dla 4 osób w Kolonii (Niemcy) w dniach 

między 20 a 24 sierpnia 2018 roku, realizowana w ramach projektu “Kreatywna Małopolska” 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego. 

 

Zamówienie obejmuje organizację i przygotowanie wizyty studyjnej na okres 5 dób w terminie 

między 21 a 25  sierpnia 2018 roku dla 4 osób, której celem ma być: 

• Udział w wydarzeniu branżowym: Gamescom – największe targi gier w Europie. 

• Zamówienie nie obejmuje zakupu wejściówek na wydarzenie. 

 

Wykonawca w ramach zamówienia ma zapewnić Zamawiającemu: 

1) Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej tam i powrót na trasie Kraków-Kolonia, Kolonia-Kraków. 

Wylot z Krakowa powinien nastąpić w godzinach między 7:00 a 10:00. Przylot powrotny do 

Krakowa powinien nastąpić w godzinach między 17:00 a 21:00. Przesiadki nie są dopuszczalne. 

Bilet ma obejmować: 1 szt. bagażu podręcznego + 1 szt. bagażu rejestrowanego (główny, 

odprawiany) na każdego 1 uczestnika wyjazdu. 

 

2) 3 noclegi w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym4 w Kolonii: 

a. W odległości max. 1 km od: dworzec kolejowy - Köln Hauptbahnhof - Trankgasse 11, 

50667 Köln, Niemcy  (odległość wyznaczana za pomocą trasy pieszej w Google Maps); 

b. w pokojach 2-osobowych z łazienkami wraz ze śniadaniem dla 4 uczestników wizyty 

studyjnej podczas zaplanowanego pobytu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

przynajmniej po 2 propozycje hoteli odpowiadających powyższym wymogom, ostateczny 

wybór hoteli należy do Zamawiającego. Brak przedstawienia ofercie propozycji hoteli lub 

przedstawienie propozycji nieodpowiadającej powyższym wymaganiom będzie stanowić 

podstawę do uznania, ze treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.  

 

3) Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu wyżywienie na miejscu w postaci obiadokolacji 

porze popołudniowo-wieczornej. Obiadokolacja powinna być możliwa do odebrania przez 

uczestników indywidualnie w danym przedziale czasu, w zależności od programu wydarzenia 

danego dnia. Obiadokolacja powinna być zorganizowana w każdym dniu pobytu na wyjeździe, 

dla 4 uczestników wyjazdu. 

                                                           
4
 3-gwiazdki w rozumieniu standardów przyjętych w Polsce: 

www.e-hotelarstwo.com/branza/prawo_przepisy/wymogi_po_nowelizacji_2011 
Hotel 3-gwiazdkowy w rozumieniu standardów przyjętych w Polsce to jest zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 
sierpnia 2004 r Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie- (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169). 
 

http://www.e-hotelarstwo.com/branza/prawo_przepisy/wymogi_po_nowelizacji_2011
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Na obiadokolację powinny składać się: 

- przystawka ciepła (do wyboru: opcja mięsna lub opcja wegetariańska) 

- danie główne ciepłe (do wyboru: opcja mięsna lub opcja wegetariańska wraz z dodatkami) 

- woda mineralna/ napój: min. 0,5 litra na 1 uczestnika 

- pieczywo 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie propozycji restauracji. 

Restauracja musi znajdować się w odległości max. 1 km od miejsca wydarzenia: tereny 

targowe Koelnmesse Messepl. 1, 50679 Köln, Niemcy (odległość wyznaczana za pomocą trasy 

pieszej w Google Maps). 

 

4) Transfery lokalne (busem lub autem odpowiednim dla liczebności grupy): z lotniska w Kolonii 

do hotelu i z hotelu na lotnisko w dniu wyjazdu dla 4 uczestników wizyty. 

 

5) Zapewnienie ubezpieczenia KL+NNW dla 4 uczestników wizyty studyjnej, ewentualne opłaty 

klimatyczne, wizy, opłaty parkingowe i drogowe. 

 

6) W terminie do 7 dni od zakończenia wizyty studyjnej Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia raportu z w/w wizyty. W raporcie znajdą się co najmniej takie elementy jak: 

a. Ogólne informacje o wizycie studyjnej, z uwzględnieniem: opisu charakteru wydarzenia 

(targi, market, festiwal, konferencja). 

b. Ramowy program wizyty studyjnej z uwzględnieniem: daty i godziny wyjazdu, daty 

i godziny powrotu, miejsca zakwaterowania, miejsca obiadokolacji. 

c. Dokumentacja fotograficzna.  

 

5) Harmonogram wykonania zamówienia: 

Wizyta studyjna powinna być zorganizowane między 20 a 24  sierpnia 2018 roku i trwać 4 

doby, przy czym wyjazd następuje 20 sierpnia, a powrót 24 sierpnia 2018 roku. 

 


