
Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej 

DDZ/33/2017 

                                                                                          
 

 

Część III SIWZ   

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa 

międzynarodowej konferencji szkoleniowej w Polsce w ramach Programu PL02 dla 

beneficjentów oraz podmiotów polskich i zagranicznych zaangażowanych we wdrażanie 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środowiskowych 

Programów Operacyjnych, jak również dla podmiotów, których profil działalności jest 

tematycznie związany z obszarem Programu Operacyjnego. 

 

Zamówienie dotyczy międzynarodowej konferencji szkoleniowej w ramach Programu PL02 

nt. ochrony obszarów podmokłych z udziałem ekspertów zagranicznych i polskich.  

 

Tematyka konferencji szkoleniowej  musi być zgodna ze Strategią Funduszu Współpracy 

Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej  

i ekosystemów”, stanowiącą załącznik do niniejszego OPZ, zaakceptowaną przez stronę 

norweską. 

Podstawowym celem konferencji szkoleniowej jest ułatwienie polsko-norweskiej wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi i norweskimi organizacjami w zakresie 

ochrony obszarów podmokłych.  

 

Zamawiający wymaga, żeby podczas konferencji szkoleniowej omówione zostały konkretne 

projekty oraz tematy dotyczące norweskiego podejścia, planów zarządzania, metod ochrony  

i wdrożonych strategii, które można by wdrożyć w Polsce i zastosować na obszarach 

podmokłych oraz potencjalne problemy i metody ich rozwiązywania. 

 

Konferencja szkoleniowa, prowadzona m.in. w formie paneli dyskusyjnych, obejmować 

będzie także warsztaty. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieć możliwość wizytacji 

obszarów wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego 

stanowiących przykład ochrony obszarów podmokłych. 

 
 

Wstęp na teren wizytowanego obszaru w ramach warsztatu zapewnia Wykonawca  

i pokrywa jego koszt. 

Ponadto, Zamawiający wymaga, aby podczas konferencji szkoleniowej była zapewniona 

możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami, o których mowa poniżej w pkt. 3.  
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2.Opis zamówienia 

 

Międzynarodowa konferencja szkoleniowa planowana jest w dniach 14 – 15 listopada 2017 r. 

(będzie obejmowała 2 noclegi), w ramach Programu PL02 – „Ochrona różnorodności 

biologicznej i ekosystemów”. 

 

Zakres szkolenia będzie obejmował zagadnienia dotyczące wymiany doświadczeń i dobrych 

praktyk pomiędzy polskimi i norweskimi organizacjami w zakresie ochrony obszarów 

podmokłych, a w szczególności następującą tematykę: 

 

1. Zarządzanie i ochrona obszarami podmokłymi w Polsce oraz Norwegii. 

2. Dobre praktyki w zakresie ochrony / zapobiegania zanikania i osuszania terenów 

podmokłych w Polsce i Norwegii:  

a. ochrona ekosystemów innych niż leśne,  

b. ochrona wód,  

c. ochrona fauny. 

3. Doświadczenia w prowadzeniu monitoringu flory i fauny na podmokłych obszarach 

chronionych w Polsce oraz Norwegii. 

4. Wartość ekologiczna / usługi ekosystemowe terenów podmokłych w Polsce i 

Norwegii. 

 

Szacowana ilość uczestników: 80 - 95 osób, w tym do 7 uczestników zagranicznych  

z obszarów krajów EOG. 

Zadaniem Zamawiającego będzie: 

- przekazanie Wykonawcy listy uczestników konferencji szkoleniowej. 

Listę potencjalnych uczestników konferencji szkoleniowej zawierającą dane adresowe 

uczestników Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej 12 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem konferencji szkoleniowej. W celu zapewnienia pełnego wykorzystania miejsc 

na konferencji szkoleniowej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji listy, 

jednakże nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia konferencji 

szkoleniowej. 

 

Zadaniem Wykonawcy będzie: 

 przygotowanie zaproszeń i rozesłanie ich do uczestników drogą elektroniczną wraz  

z podaniem dokładnego adresu miejsca/miejsc szkolenia. Wykonawca przekazuje 

zaproszenia uczestnikom na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem 

konferencji szkoleniowej. W przypadku zmian na liście uczestników rozsyłanie zaproszeń 

odbywa się niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego zmiany. W zaproszeniu 

powinno znaleźć się m.in. termin, dokładny adres miejsca konferencji szkoleniowej, 

program konferencji szkoleniowej oraz kontakt do Opiekuna grupy; 

 ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie maksymalnego wykorzystania 

zaplanowanych miejsc na konferencji szkoleniowej; 

 przygotowanie programu konferencji szkoleniowej z podziałem godzinowym oraz 

zakresem konferencji szkoleniowej oraz przedłożenie Zamawiającemu najpóźniej 12 dni 

kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia konferencji szkoleniowej; 

 zapewnienie ekspertów – wykładowców oraz dodatkowo praktyka/ów (przedstawiciela/li 

obiektu w ramach prowadzonych warsztatów) oraz przedłożenie Zamawiającemu  na co 
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najmniej 12 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia konferencji szkoleniowej do 

zatwierdzenia kandydatury wykładowców i praktyków wraz z wykazem kwalifikacji oraz 

opisem doświadczenia zawodowego proponowanych osób, a w przypadku praktyka 

również funkcji jaką osoba ta sprawuje w wybranym obiekcie. W przypadku zmiany 

wykładowcy lub praktyka, Wykonawca zapewni zastępstwo osoby o kwalifikacjach  

i doświadczeniu zawodowym, spełniającym wymagania określone w niniejszym OPZ. 

Zmiana wykładowcy lub praktyka wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 obsługa konferencji szkoleniowej w postaci obecności przedstawiciela Wykonawcy  

w charakterze opiekuna grupy przez cały czas trwania konferencji szkoleniowej,  

tj. począwszy od dnia poprzedzającego pierwszy dzień konferencji szkoleniowej 

(zakwaterowanie uczestników) do czasu zakończenia konferencji szkoleniowej w ostatnim 

dniu. Opiekun grupy będzie sprawował nadzór nad realizacją zamówienia, w tym nadzór 

nad salą szkoleniową wraz z wymaganym wyposażeniem. Do obowiązków opiekuna grupy 

będzie należało także zapewnienie urządzeń audio-video (rzutnik, ekran, minimum cztery 

mikrofony bezprzewodowe) oraz nagłośnienia, a także prawidłowego ich funkcjonowania. 

W przypadku uzasadnionej konieczności (tj. choroba, wypadek losowy, rozwiązanie 

stosunku pracy) zmiany opiekuna grupy, dopuszcza się jego zmianę na inną osobę, pod 

warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała doświadczenie nie gorsze niż osoba 

zastępowana, zgodnie ze złożoną ofertą. Powyższa zmiana wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego; 

  zapewnienie tłumaczenia symultanicznego (tłumacz, sprzęt) z j. polskiego na  

j. angielski oraz z j. angielskiego na j. polski dla uczestników konferencji szkoleniowej 

oraz tłumaczenie konsekutywne w trakcie warsztatu/wizytacji obiektu z j. polskiego na  

j. angielski oraz z j. angielskiego na j. polski. W przypadku uzasadnionej konieczności  

(tj. choroba, wypadek losowy, rozwiązanie stosunku pracy) zmiany tłumacza 

symultanicznego i konsekutywnego, dopuszcza się jego zmianę na inną osobę, pod 

warunkiem, że osoba zastępująca spełniać będzie warunek określony dla tłumacza 

określony w dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne. Powyższa zmiana 

wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego; 

  rejestracja uczestników na miejscu (lista obecności prowadzona w każdym dniu 

konferencji szkoleniowej i przekazywana Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od 

daty zakończenia konferencji szkoleniowej), przygotowanie i wydanie uczestnikom 

materiałów na konferencję szkoleniową oraz zakwaterowanie uczestników konferencji 

szkoleniowej w pokojach; 

 przygotowanie i rozdanie uczestnikom konferencji szkoleniowej imiennych 

identyfikatorów zawierających logo NFOŚiGW oraz MF EOG, termin i miejsce 

konferencji szkoleniowej; 

 zapewnienie stosownej identyfikacji poszczególnych ekspertów/wykładowców podczas 

trwania całej konferencji szkoleniowej (tabliczki z nazwiskami na stołach); 

 przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych wśród wszystkich uczestników szkolenia w celu 

zbadania efektywności szkolenia. Ankietę należy przeprowadzić w ostatnim dniu szkolenia 

w formie papierowej. Analiza ankiet i ich oryginały stanowić będą załączniki do protokołu 

odbioru. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem udziału w konferencji 

szkoleniowej wszystkich uczestników, w tym zagranicznych, o których mowa powyżej. 

 

3. Eksperci 

 

a) Do przeprowadzenia konferencji szkoleniowej, Wykonawca we współpracy  

i uzgodnieniu z Zamawiającym zapewni wykładowców i  praktyka/ów 

(przedstawiciela/li obiektu w ramach prowadzonych warsztatów). 
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W ramach organizacji konferencji szkoleniowej Wykonawca zapewni odpowiednią 

liczbę wykładowców (min. 4) gwarantującą należyte jej przeprowadzenie (w tym 

prowadzenie paneli dyskusyjnych). Zamawiający wymaga, aby każdy  

z wykładowców, którzy będą brali udział w realizacji konferencji szkoleniowej miał 

odpowiednie kompetencje i doświadczenie, co oznacza, że co najmniej przez rok 

zajmował się danym tematem, w którym będzie występował jako wykładowca. 

Wykonawca, w ramach liczby wykładowców zapewni 2 wykładowców zagranicznych 

w uzgodnieniu z Partnerem Programu PL02 ze strony Państw Darczyńców: Norweską 

Agencją Ochrony Środowiska. 

Wykładowcy, o których mowa powyżej – w obszarze właściwym dla przedmiotowej 

konferencji szkoleniowej, będą ustaleni w uzgodnieniu z Partnerem Programu. 

Wykonawca w ramach realizacji umowy, na bieżąco będzie informował 

Zamawiającego o prowadzonych konsultacjach z Partnerem Programu w zakresie 

udziału ekspertów i uczestników zagranicznych oraz będzie w stałym kontakcie z 

Zamawiającym celem uzgodnienia wykładowców i praktyków.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy dane kontaktowe Partnera Programu po podpisaniu 

Umowy. 
 

b) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem udziału w konferencji 

szkoleniowej ekspertów (wykładowców i praktyków), w tym zagranicznych.  
 

4. Miejsce realizacji zamówienia: 

 

Konferencja szkoleniowa odbędzie się w Augustowie, warsztaty/wizytowany obiekt 

natomiast w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty podpisania Umowy, propozycję ośrodka lub hotelu do akceptacji 

Zamawiającego w którym przeprowadzona zostanie konferencja szkoleniowa oraz propozycje 

miejsca warsztatów (wizytowanego obiektu) spełniających wymagania określone w SIWZ.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

a) zakwaterowania uczestników w ośrodku lub hotelu spełniającym wymogi dla  hotelu  

o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym, stanowiącym jeden kompleks, 

wyposażonym w sale konferencyjne, a także restaurację/bar. 

b) noclegów i zakwaterowania w pokojach jednoosobowych z łazienkami lub 

dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania, 

c) sali konferencyjnej wyposażonej w urządzenia i zasoby niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  

i nauki, w tym możliwość przeprowadzenia konferencji szkoleniowej w układzie paneli 

dyskusyjnych  i wystąpień panelistów, 

d) wyposażenia sali konferencyjnej: stoły, krzesła, tablica flipczartowa z papierem, markery, 

rzutnik multimedialny z możliwością podłączenia laptopa, laptop, ekran, system 

nagłośnieniowy, urządzenia audio-video, klimatyzacja, 

e) każdemu uczestnikowi zapakowanych w sposób ułatwiający przewóz (np. teczka) 

następujących materiałów zatwierdzonych przez Zamawiającego: 

- materiałów merytorycznych (w tym szczegółowy program oraz prezentacje z 

konferencji szkoleniowej) w formie papierowej (druk dwustronny na papierze 

ekologicznym) i elektronicznej (płyta CD/DVD bądź pen-drive), lista uczestników 

bez danych teleadresowych, 

- materiałów dodatkowych tj. zeszyt lub brulion do notatek (min. 50 kartek), długopis 

i kolorowy  zakreślacz. 

Materiały papierowe, drukowane będą na papierze ekologicznym, tj.  papierze, na bazie 

włókien z odzysku, papierze pochodzącym z recyklingu lub papierze na bazie włókien 
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pierwotnych, ponadto papier z którego będą wykonane materiały musi posiadać  jeden  

z następujących certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue Engel, ang. Blue  Angel), 

Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. Nordic Swan), FSC 

(ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji produktów 

gospodarki leśnej), PEFC (ang. Programme for the Endoresement of Forest Certification, 

program zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny równoważny potwierdzający, że papier 

jest ekologiczny. 

 

f) pomieszczenia bagażowego, zapewniającego bezpieczne składowanie bagażu,                          

w przypadku przyjazdu przed rozpoczęciem doby hotelowej lub przy konieczności 

zwolnienia pokoi przed zakończeniem konferencji szkoleniowej.  

 

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania materiałów szkoleniowych na 

konferencję szkoleniową w języku polskim dla uczestników z Polski i w języku angielskim 

dla uczestników z zagranicy. Materiały szkoleniowe przekazywane do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego winny zawierać szczegółowy program/agendę konferencji szkoleniowej. 

Szczegółowy zakres tematyczny konferencji szkoleniowej, w tym obiekt wizytowany w 

ramach warsztatów, będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W tym celu 

materiały winny zostać przekazane do Zamawiającego na co najmniej 14 dni kalendarzowych 

przed terminem konferencji szkoleniowej (przekazanie materiałów w innym terminie będzie 

wymagało każdorazowo zgody Zamawiającego). 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu na co 

najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia konferencji szkoleniowej, 

wzorów dokumentów wykorzystywanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w 

szczególności zaświadczenia, listy obecności, protokołu odbioru, zaproszenia, strony 

tytułowej materiałów szkoleniowych i prezentacji. Wzory powyższe wymagają zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

 

5. Czas trwania konferencji szkoleniowej 

 

a) Czas trwania konferencji szkoleniowej wynosić będzie 2-dni (obejmować będzie  

2 noclegi). Przez konferencję szkoleniową 2-dniową z dwoma noclegami Zamawiający 

rozumie zakwaterowanie uczestników w przeddzień pierwszego dnia konferencji 

szkoleniowej oraz zapewnienie pełnego dwudniowego wyżywienia - począwszy od 

kolacji w przeddzień konferencji szkoleniowej skończywszy na obiedzie w ostatnim dniu 

konferencji szkoleniowej. 

Za zgodą obu Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze stron nie miała 

wpływu, dopuszcza się możliwość zmiany terminu  konferencji szkoleniowej, przy czym 

termin ten nie może przekroczyć ostatecznego terminu wykonania umowy określonego na 

30.11.2017r., lub zmianę wizytowanego obiektu, jednakże nie później niż 14 dni 

kalendarzowych przed pierwotnym terminem rozpoczęcia szkolenia. 

 

6. Wyżywienie uczestników. 

 

Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie: 

a) spożywania przez uczestników posiłków w restauracji znajdującej się w ośrodku 

spełniającym wymogi co najmniej hotelu 3 gwiazdkowego, stanowiącym jeden kompleks, 

wyposażonym w sale konferencyjne, a także restaurację/bar, 

b) całodziennego wyżywienia: śniadanie, obiad, kolacja, poczęstunki (przerwy kawowe)  

w ciągu całego czasu trwania konferencji szkoleniowej lub za zgodą Zamawiającego 

śniadanie, obiadokolacja i 2 poczęstunki – serwis (kawa/herbata + ciasteczka). 
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c) menu, które dostarczy Zamawiającemu, nie później niż 5 dni roboczych przed terminem 

rozpoczęcia pierwszego dnia konferencji szkoleniowej, do zatwierdzenia. 

 

1 dzień (13 listopada)  

 

Kolacja składająca się z ciepłego posiłku i przystawek oraz ciepłych i zimnych napoi: 

 kawa z ekspresu, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę zieloną , 

 napoje zimne, co najmniej: woda (gazowana i niegazowana) i soki owocowe,  

 ciepły posiłek – co najmniej 2 propozycje oraz dwa dodatki skrobiowe do wyboru ( co 

najmniej 320 – 400 g na osobę, w tym dodatek mięsny, a w przypadku dań 

wegetariańskich – dodatek wegetariański, nie mniej niż 120 g), 

 przystawki: sałaty i/lub surówki co najmniej 2 propozycje. 

 

2 dzień (14 listopada) 

 

Śniadanie w formie tzw. „szwedzkiego stołu” ma się składać z wędlin, serów, płatków 

śniadaniowych, mleka, jogurtów, sałatek, twarożków, warzyw świeżych, 3 potraw na ciepło, 

pieczywa, świeżych owoców, dżemu, marmolady, miodu, masła, kawy z ekspresu, kawy 

rozpuszczalnej, kawy parzonej, mleka do kawy, herbaty, (3 rodzaje np. czara, zielona, 

owocowa), kakao / czekolady, cukru, słodzika, cytryny w plastrach, soków owocowych. 

 

Poczęstunek - przerwa kawowa (w ciągu całego czasu trwania dnia szkolenia) obejmująca: 

 napoje ciepłe: kawa z ekspresu, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę 

zieloną – łącznie co najmniej 300 ml na osobę, termosy z gorąca wodą, 2 pojemniki 

kawy bezkofeinowej (2 x 1,5 l), dodatki - mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, 

 woda – gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), 

 soki – 3 rodzaje soków (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), 

 słodycze (np. ciasta, ciasteczka, cukierki). 

 

Obiad: dwa dania (zupa i II danie) + deser. 

Obiad ma się składać z dwóch dań (zupa: min. 200 ml/porcja, drugie danie: ziemniaki  

z wody, pieczone lub frytki lub ryż – min. 150 g/porcja, sztuka mięsa – min. 130 g/porcja 

lub ryba –  min. 150-160 g/porcja, zestaw surówek warzywnych – min. 100-120 g/porcja, 

a w przypadku dań wegetariańskich: porcja dania wegetariańskiego – min. 400 g/porcja)   

i deseru (np. ciasto – min. 100g/porcja). 

 napoje ciepłe: kawa z ekspresu, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę 

zieloną – łącznie co najmniej 300 ml na osobę, termosy z gorąca wodą, 2 pojemniki 

kawy bezkofeinowej (2 x 1,5 l), dodatki - mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, 

 woda – gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), 

 soki – 3 rodzaje soków (łącznie co najmniej 300 ml na osobę). 

 

Kolacja składająca się z ciepłego posiłku i przystawek oraz ciepłych i zimnych napoi: 

 kawa z ekspresu, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę zieloną,  

 napoje zimne, co najmniej: woda (gazowana i niegazowana) i soki owocowe,  

 ciepły posiłek – co najmniej 2 propozycje oraz dwa dodatki skrobiowe do wyboru ( co 

najmniej 320 – 400 g na osobę, w tym dodatek mięsny, a w przypadku dań 

wegetariańskich – dodatek wegetariański, nie mniej niż 120 g), 

 przystawki: sałaty i/lub surówki co najmniej 2 propozycje. 
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 3 dzień (15 listopada) 

 

Śniadanie w formie tzw. „szwedzkiego stołu” ma się składać z wędlin, serów, płatków 

śniadaniowych, mleka, jogurtów, sałatek, twarożków, warzyw świeżych, 3 potraw na ciepło, 

pieczywa, świeżych owoców, dżemu, marmolady, miodu, masła, kawy z ekspresu, kawy 

rozpuszczalnej, kawy parzonej, mleka do kawy, herbaty, (3 rodzaje np. czara, zielona, 

owocowa), kakao / czekolady, cukru, słodzika, cytryny w plastrach, soków owocowych. 

 

Poczęstunek - przerwa kawowa (w ciągu całego czasu trwania dnia szkolenia) obejmująca: 

 napoje ciepłe: kawa z ekspresu, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę 

zieloną – łącznie co najmniej 300 ml na osobę, termosy z gorąca wodą, 2 pojemniki 

kawy bezkofeinowej (2 x 1,5 l), dodatki - mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, 

 woda – gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), 

 soki – 3 rodzaje soków (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), 

 słodycze (np. ciasta, ciasteczka, cukierki). 

Obiad: dwa dania (zupa i II danie) + deser. 

Obiad ma się składać z dwóch dań (zupa: min. 200 ml/porcja, drugie danie: ziemniaki  

z wody, pieczone lub frytki lub ryż – min. 150 g/porcja, sztuka mięsa – min. 130 g/porcja 

lub ryba –  min. 150-160 g/porcja, zestaw surówek warzywnych – min. 100-120 g/porcja, 

a w przypadku dań wegetariańskich: porcja dania wegetariańskiego – min. 400 g/porcja)  

i deseru (np. ciasto – min. 100g/porcja) 

 napoje ciepłe: kawa z ekspresu, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę 

zieloną – łącznie co najmniej 300 ml na osobę, termosy z gorąca wodą, 2 pojemniki 

kawy bezkofeinowej (2 x 1,5 l), dodatki - mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, 

 woda – gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), 

 soki – 3 rodzaje soków (łącznie co najmniej 300 ml na osobę). 
 

Wykonawca zapewni możliwość wyboru wersji wegetariańskiej w zakresie wszystkich 

posiłków. 

 

Dania i napoje wraz z dodatkami serwowane będą w naczyniach ceramicznych  

wielokrotnego użytku wraz z metalowymi sztućcami oraz papierowymi/materiałowymi 

serwetkami. 

 

7.Transport 

Wykonawca zapewni transport z Warszawy do miejsca konferencji i z powrotem oraz  

z miejsca konferencji do wizytowanego obszaru w ramach warsztatu i z powrotem  

(do miejsca konferencji) dla wszystkich uczestników konferencji szkoleniowej. W przypadku 

sytuacji zakwaterowania w dwóch ośrodkach/hotelach, o której mowa w pkt. 4a, Wykonawca 

zapewni transport uczestników zakwaterowanych w innym ośrodku/hotelu niż ten, w którym 

odbywać się będzie konferencja szkoleniowa, do miejsca konferencji szkoleniowej.  

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dodatkowo transportu lotniczego 

(do miejsca konferencji szkoleniowej i z powrotem) dla uczestników i wykładowców 

zagranicznych. Ostateczna decyzja z jakiego państwa pochodzić będą uczestnicy  

i wykładowcy, nastąpi w uzgodnieniu z Partnerem Programu. 
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8. Rozliczenie szkolenia 

 

a) Wykonawca pokryje wszystkie koszty wynikające z przygotowania, zorganizowania  

i przeprowadzenia konferencji szkoleniowej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ.  

b) Rozliczenie konferencji szkoleniowej, nastąpi po jej zrealizowaniu, na podstawie liczby 

uczestników określonej w ostatecznej liście uczestników konferencji szkoleniowej (w tym 

uczestników zagranicznych), przy określonym minimum. 

c) Koszty za uczestników konferencji szkoleniowej:  

Za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się cenę jednostkową za osobę zaoferowaną przez 

Wykonawcę.  

d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 14 dni roboczych po  zakończonej 

konferencji szkoleniowej, protokół odbioru. Płatność faktury za realizację zamówienia 

nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

potwierdzającego prawidłowe wykonanie zamówienia. 
 

Protokół odbioru zamówienia powinien zawierać dane, które wskaże Zamawiający. 

 

9. Działania promocyjno – informacyjne 

 

a) Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, zaświadczeniach, stronach 

tytułowych materiałów szkoleniowych, prezentacjach oraz protokołach odbioru: 

informacje o współfinansowaniu konferencji szkoleniowej z Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

logo NFOŚiGW, logo MF EOG, zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji 

Wizualnej oraz Wymogami dotyczącymi Informacji i Promocji. Wzory logo zostaną 

przygotowane i przesłane drogą e-mailową przez Zamawiającego. 

b) Wykonawca każdorazowo oznaczy, w sposób określony w pkt. 9. a) inne dokumenty                  

i opracowania wskazane przez Zamawiającego, powstałe w toku realizacji Umowy. 

c) Wykonawca przed wejściem do sali konferencyjnej zamieści oznaczoną w sposób 

określony w pkt. 9. a) wizytówkę zawierającą następujące informacje: temat konferencji 

szkoleniowej, nazwisko wykładowcy/praktyka, dla kogo szkolenie jest organizowane, 

program konferencji szkoleniowej.  

 

Załączniki: 

 

1. Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 


