
                                                                                                                         
Część III SIWZ   

 

 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń 
wyjazdowych – zagranicznych wizyt studyjnych w ramach projektu „Budowa potencjału LIFE”, dla 
łącznie  9 pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanych 
dalej również szkoleniami. 
 
Wykonawca zapewni, aby tematyka poruszana na każdym ze szkoleń odpowiadała aktualnym 
uregulowaniom prawnym krajowym, unijnym, międzynarodowym oraz poziomowi i zakresowi 
bieżącej wiedzy merytorycznej i technicznej.  
 
Słownik pojęć: 
Miejsce szkolenia - miejscowość/miejscowości, w których ma odbywać się szkolenie. 
Szkolenie  budowy wiedzy i doświadczenia w Krajowych Punktach Kontaktowych Programu LIFE – 

spotkanie z przedstawicielami KPK krajów gospodarzy w celu wymiany doświadczeń. 
Szkolenie specjalistyczne – wizytowanie projektów, tzw. „on-site visits”, szkolenia tematyczne których 

celem jest poznanie najlepszych praktyk i doświadczeń, tzw. „best practice” w obszarze 
przygotowania i realizacji wybranych projektów LIFE, oraz zaznajomienie się z nowoczesnymi, 
innowacyjnymi technologiami z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz adaptacji do 
zmian klimatu 

Obszar tematyczny – zagadnienie z zakresu ochrony środowiska obejmujące jeden komponent. 
Wizyta studyjna – obejmuje jeden obszar tematyczny. Na wizytę studyjną składają się szkolenia 

specjalistyczne oraz szkolenia budowy wiedzy i doświadczenia w KPK. Wizyta trwać będzie do 
5 dni roboczych. 

Wizytowany obiekt/projekt – miejsce realizacji wybranych projektów LIFE takich jak oczyszczalnia 
ścieków, przydomowa oczyszczalnia ścieków, spalarnia odpadów, elektrociepłownia, elektrownia, 
zapora, tama, elektrownia wiatrowa, elektrownia wodna, elektrociepłownia na biomasę, instalacja 
geotermiczna, centrum edukacji ekologicznej itp., udostępnione do zwiedzania uczestnikom 
szkolenia.  
KPK -  Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE. 
Beneficjent – podmiot, który realizuje bądź realizował projekt LIFE, wskazany do wizytacji.  
 
Zamawiający wymaga, by słuchacze w ramach jednej wizyty odwiedzili nie mniej niż dwa obiekty.  
W trakcie wizytacji słuchacze będą mieć możliwość poznania obiektu oraz zapoznania się ze 
stosowanymi w nim technologiami i rozwiązaniami organizacyjnymi.  
 
Wstęp na teren wizytowanego obiektu zapewnia Wykonawca i ponosi jego koszt.  
 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy (w tym rozliczenia protokołem 
odbioru ostatniego szkolenia i przedłożenia faktury) w terminie maksymalnie do 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 31.12.2018 r., z zastrzeżeniem, iż zakończenie ostatniej 
wizyty nie może przekroczyć daty 31.10.2018 r. 
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 Opis zamówienia 
 
I. Zamówienie obejmuje przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie 3 wizyt studyjnych 

obejmujących:  
1. szkolenia specjalistyczne o poniższej tematyce: 

a) w obszarze środowisko: 
i. zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i zagospodarowanie osadów 

ściekowych, zarządzanie środowiskowe – projektowanie produktów 
ekologicznych i  gospodarka o obiegu zamkniętym 

ii. przemysł – produkcja – nowe technologie drogowe,  gospodarka  w obiegu 
zamkniętym 

b) w obszarze przyroda i różnorodność biologiczna: 
i. bioróżnorodność i spójność ekologiczna 

ii. adaptacja do zmian klimatu, dbałość o zasoby naturalne i ekosystemy 
c) w obszarze klimat: 

i. mitygacja zmian klimatu - odnawialne źródła energii, redukcja emisji GHG (gazów 
cieplarnianych) w sektorach spoza EU ETS (sektorach objętych systemem handlu 
uprawnieniami do emisji) 

ii. informacja i zarządzanie – czyste technologie, 
iii. odpady – odpady przemysłowe, zagospodarowanie odpadów   
iv. woda –  ścieki w służbie zdrowia, oszczędność wody 

 
2. szkolenia budowy wiedzy i doświadczenia w KPK Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i 

Hiszpanii, obejmujące zagadnienia takie jak:  

i. Prezentacja doświadczeń KPK w Polsce 

ii. Rozwiązania systemowe LIFE w wizytowanym państwie członkowskim, 
struktura organizacyjna KPK, zasady funkcjonowania KPK 

iii. Rozpoznawalność Programu LIFE i promocja Programu LIFE w wizytowanym 
kraju 

iv. Wsparcie dla wnioskodawców LIFE na poziomie krajowym 

v. Zasady wspófinansowania projektów LIFE w odwiedzanej lokalizacji 

vi. Program LIFE a Horyzont 2020 / 7 Program Ramowy UE w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji 

vii. Współpraca z KE / EASME (Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw) , proces oceny wniosków LIFE przez KE 

Zamawiający oczekuje identyfikacji rozwiązań możliwych do zastosowania przez NFOŚiGW w celu 

usprawnienia pracy KPK Polska oraz usprawnienia dalszej współpracy, w szczególności w zakresie 

„kojarzenia” polskich wnioskodawców z podmiotami zagranicznymi (Zamawiający liczy na wymianę 

doświadczeń, pozyskanie współbeneficjenta i interesariuszy, zwiększenie skali projektu i europejskiej 

wartości dodanej). 

Podstawowym celem planowanych wizyt studyjnych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 

uczestników zgodnie z przyjętą tematyką, rozumiane jako wprowadzenie w temat, poznanie 

najlepszych praktyk i doświadczeń, tzw. „best practice”, wizytowanie obiektów, tzw. „on-site visits” 

(oczyszczalnia ścieków, spalarnia odpadów, elektrociepłownia, elektrownia itp.) oraz nowoczesnych, 

innowacyjnych technologii z zakresu ochrony środowiska. Wizytacje w ramach szkoleń powinny być 

poparte prezentacją, prelekcją, indywidualnymi konsultacjami bądź omówieniem tematu, którego 
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dotyczą. Powinny obejmować zagadnienia dotyczące wizytowanych projektów, w tym w 

szczególności: 

a) genezę powstania projektu i jego założenia początkowe, cele, zastosowane rozwiązania 
projektowe, rezultaty, 

b) strukturę organizacyjną projektu, 
c) zastosowane najlepsze praktyki, 
d) analizę kosztów, zwłaszcza w projektach nastawionych na rynek, 
e) dlaczego Program LIFE jest atrakcyjnym źródłem finansowania projektów nastawionych na 

rynek, 
f) źródła finansowania projektów inwestycyjnych, 
g) współpraca z KE, zmiany w projekcie, 
h) rozliczanie projektu, zachowanie jego trwałości. 

 
 

Tematyka wizyt studyjnych 
 

1. Obszar ŚRODOWISKO 

 

1.1. Temat szkolenia: Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i zagospodarowanie osadów 

ściekowych 

  

1.1.1. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności: 

a) innowacyjność systemu odprowadzania i zagospodarowania ścieków, 

b) zastosowane technologie i systemy odprowadzania ścieków,  

c) zintegrowanie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków z systemem produkcji 

energii w elektrociepłowni biogazowej/geotermalnej, 

d) doświadczenia Niemiec w tworzeniu i realizacji projektów o systemach  zintegrowanych, 

e) wizytacje na miejscu poszczególnych obiektów/instalacji. 

 

Szkolenie powinno odbyć się w Niemczech, w instytucji realizującej wybrany projekt z dziedziny 

gospodarki wodno-ściekowej z doświadczeniem we wdrażaniu nowoczesnych technologii, który 

został wytypowany z bazy Best LIFE Projects. Projekt wskazany do wizytacji to: Projekt LIFE10 

ENV/DE/000158 HWC - Jenfelder Au - Hamburg Water Cycle - Jenfelder Au. 

 

1.1.2. Miejsce szkolenia – Hamburg. 

1.2. Temat szkolenia: Zarządzanie środowiskowe – projektowanie produktów ekologicznych i 

gospodarka o obiegu zamkniętym  

 

 1.2.1. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności: 

a) promocję efektywnego wykorzystania surowców i gospodarki w obiegu zamkniętym, 

b) modele zrównoważonej gospodarki w biznesie umożliwiające obniżenie zużycia surowców  

i emisji GHG (gazów cieplarnianych) dla rynku produktów elektrycznych, elektronicznych, 

odzieżowym i meblowym, 

c) przykłady wykorzystania/ wdrożenia powyższych technologii. 
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Szkolenie powinno odbyć się w Holandii w instytucji realizującej wybrany projekt z dziedziny 

zarządzania środowiskowego z doświadczeniem we wdrażaniu nowoczesnych technologii, który 

został wytypowany z bazy Best LIFE Projects.  

Projekt wskazany do wizytacji to: Projekt LIFE12 ENV/UK/000608  LIFE REBus - Developing Resource 

Efficient Business Models 

1.2.2. Miejsce szkolenia –  - WiGroningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, 

Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, do ustalenia w uzgodnieniu 

z beneficjentem -  Ellen Macarthut Foundation i KPK Holandia. 

 

1.3. Temat szkolenia: Przemysł – produkcja –nowe technologie drogowe, gospodarka o obiegu 

zamkniętym  

 

     1.3.1. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności: 

a) zapoznanie się z nowymi technologiami produkcji  asfaltu, 

b) demonstrację technologii na modelowym odcinku jezdni, 

c) wizytacje na miejscu poszczególnych obiektów/instalacji. 

 

Szkolenie powinno odbyć się w Holandii w instytucji realizującej wybrany projekt z dziedziny 

gospodarki o obiegu zamkniętym z doświadczeniem we wdrażaniu nowoczesnych technologii z tej 

dziedziny, który został wytypowany z bazy Best LIFE Projects. Projekt wskazany do wizytacji to: 

Projekt LIFE12 ENV/NL/000739 Life+ LE2AP - Low Emission Asphalt Pavement. 

1.3.2. Miejsce szkolenia – Groningen, Friesland, Drenthe , Overijssel, Gelderland, Flevoland, 

Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, do ustalenia w 

uzgodnieniu z beneficjentem Koninklijke BAM Groep NV i KPK Holandia. 

1.4. Uczestnicy wizyty studyjnej z obszaru środowisko: 

Łącznie 3 osoby w 1 turze/grupie.  

 

2. Obszar PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

 

2.1. Temat szkolenia: Bioróżnorodność i  spójność ekologiczna 

 

2.1.1. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności: 

a) identyfikację oraz sposoby zwiększenia spójności ekologicznej 12 najbardziej cennych 

przyrodniczo rejonów na obszarze Central Scotland Green Network (CSGN),  

b) czas i tryby opracowania planów zarządzania tymi obszarami, 

c) identyfikację i wdrożenie działań służących łączeniu siedlisk i wzrostowi bioróżnorodności. 

 

Szkolenie powinno odbyć się w Szkocji realizującej wybrany projekt z dziedziny bioróżnorodności 

– spójności ekologicznej z doświadczeniem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z tej dziedziny, 

który został wytypowany z bazy Best LIFE Projects. Projekt wskazany do wizytacji to: Projekt 

LIFE13 BIO/UK/000428 EcoCo LIFE Scotland - Implementation of integrated habitat networks to 

improve ecological coherence across the CSGN. 
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2.1.2. Miejsce  szkolenia –  do ustalenia w uzgodnieniu z beneficjentem Scottish Natural Heritage 

i KPK Szkocji. 

 

2.2. Temat szkolenia: Adaptacja do zmian klimatu, dbałość o  zasoby naturalne i ekosystemy 

2.2.1. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności: 

 

a) sposób opracowania i wdrożenia inicjatyw służących zachowaniu krajobrazu na 34 

priorytetowych dla Wielkiej Brytanii obszarach, mających pozytywny wpływ na społeczność 

lokalną oraz dziką przyrodę,  

b) tryb powołania partnerstw i sposoby zaangażowania społeczności lokalnej, do  realizacji wielu 

projektów,  

c) metody realizacji działań ochronnych na powierzchniach wielohektarowych, w tym na 

obszarach o znaczeniu dla siedlisk Natura 2000, oraz podwyższania spójności tych obszarów. 

 

Szkolenie powinno odbyć się w Wielkiej Brytanii realizującej projekt z dziedziny adaptacji zmian 

klimatu z doświadczeniem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z tej dziedziny, który został 

wytypowany z bazy Best LIFE Projects. Projekt wskazany do wizytacji to: LIFE10 INF/UK/000189 

Futurescapes - promoting the development of green infrastructure in 34 priority areas throughout 

the UK 

2.2.2. Miejsce szkolenia –  rejon East Midlands, do ustalenia w uzgodnieniu z beneficjentem The 

Royal Society for the Protection of Birds (Królewskim Towarzystwem Ochrony Ptaków) i KPK Wlk. 

Brytania. 

2.3. Uczestnicy wizyty studyjnej z obszaru przyroda i różnorodność biologiczna: 

Łącznie 3 osoby w 1 turze/grupie.  

 

3. Obszar KLIMAT. 

 

3.1. Temat szkolenia: Mitygacja zmian klimatu – odnawialne źródła energii, redukcja emisji GHG w 

sektorach spoza EU ETS 

Informacja i zarządzanie – czystsze technologie. Odpady – odpady przemysłowe, 

zagospodarowanie odpadów 

 

     3.1.1. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności: 

a) demonstrację metod zrównoważonego zarządzania odpadami pochodzącymi z trzody   

chlewnej, w szczególności padliny i obornika, 

b) wykorzystanie odpadów jako surowca do produkcji biogazu, biodiesla i nawozów 

organicznych, 

c)  etapy i czas wdrożenia prototypowych technologii i instalacji. 

Szkolenie powinno odbyć się w Hiszpanii w instytucji realizującej projekt: LIFE13 ENV/ES/001115  

LIFE+ VALPORC - Valorization of pig carcasses through their transformation into biofuels and 

organic fertilizers. 
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3.1.2. Miejsce szkolenia – País Vasco, Aragón, Castilla-León, do ustalenia w uzgodnieniu z 

beneficjentem Asociación de Defensa Sanitaria Nº 2 Comarcal Porcino iKPK Hiszpania. 

3.2. Temat szkolenia: Mitygacja zmian klimatu – odnawialne źródła energii, redukcja emisji GHG w 

sektorach spoza EU ETS Informacja i zarządzanie – czystsze technologie. Odpady – odpady 

przemysłowe, zagospodarowanie odpadów 

 

     3.2.1. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności: 

a) omówienie zastosowanych najlepszych praktyk zrównoważonego transportu miejskiego  w 

ośrodkach  uniwersyteckich,  

b) zapoznanie się z forum doświadczeń we współpracy uniwersytetów, szczególnie w 

opracowywaniu najlepszych praktyk, tworzeniu Network of European Universities for Sustainable 

Mobility, osiągania efektu skali w ochronie środowiska. 

Szkolenie powinno odbyć się w Hiszpanii w instytucji realizującej projekt: Projekt LIFE15 

GIC/ES/000056 U-MOB LIFE - European Network for Sustainable Mobility at Universities. 

3.2.2. Miejsce szkolenia –  Cataluña, Comunidad Valenciana w uzgodnieniu z beneficjentem 

NOVOTEC CONSULTORES, S.A. i KPK Hiszpania. 

3.3. Uczestnicy wizyty studyjnej z obszaru klimat: 

Łącznie 3 osoby w 1 turze/grupie.  

 

Zadaniem Zamawiającego będzie: 
- przekazanie Wykonawcy listy uczestników szkolenia. 
 
Listę uczestników szkolenia, zawierającą dane adresowe uczestnika dostarcza Zamawiający  
Wykonawcy na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W celu zapewnienia pełnego 
wykorzystania miejsc na szkoleniu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji listy, 
jednakże nie później niż na 7 dni przed terminem wyjazdu na szkolenie. 
 
Zadaniem Wykonawcy będzie: 

 przygotowanie zaproszeń i rozesłanie ich do uczestników drogą elektroniczną. Wykonawca 
przekazuje zaproszenia uczestnikom na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  
W przypadku zmian na liście uczestników rozsyłanie zaproszeń odbywa się niezwłocznie po 
zgłoszeniu przez Zamawiającego zmiany. W zaproszeniu powinno znaleźć się m.in. miejsce zbiórki, 
program szkolenia oraz kontakt do Opiekuna grupy; 

 ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie maksymalnego wykorzystania zaplanowanych 
miejsc na szkoleniach; 

 przygotowanie Harmonogramu wizyt na rok 2018. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu Harmonogram wizyt na rok 2018, 
zgodnie z którym realizowany będzie przedmiot Umowy. Harmonogram winien zawierać  
w szczególności: terminy, tematy, miejsce/miejsca szkoleń i wizytowane obiekty. Zamawiający 
zastrzega, że wizyty studyjne odbędą się w terminie umożliwiającym wizytację obiektów 
znajdujących się w plenerze, ale nie wcześniej niż w czerwcu 2018 roku. Preferowane terminy 
wizyt: czerwiec, wrzesień i październik. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca zostanie powiadomiony o akceptacji lub braku akceptacji w terminie 7 dni od 
otrzymania Harmonogramu przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 
uwzględnienia w Harmonogramie ewentualnych uwag Zamawiającego, co do miejsca i terminu 
szkoleń oraz wizytowanych obiektów. Wykonawca dokona poprawek w ciągu 7 dni  od otrzymania 
uwag; 
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 przestrzeganie zatwierdzonego Harmonogramu wizyt na rok 2018. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach możliwa będzie zmiana terminu szkolenia objętego Harmonogramem, o zmianach 
tych strony winny informować się wzajemnie z 21-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany 
Harmonogramu zatwierdza Zamawiający. W takim przypadku przekazanie materiałów  
i kandydatur praktyków następuje w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym, 
jednakże z zastrzeżeniem ich zatwierdzenia, nie później niż na 7 dni przed datą szkolenia; 

 zapewnienie praktyków zajmujących się danym tematem szkolenia, w tym co najmniej przez rok, 
w kraju (w jednym z krajów), w którym prowadzone jest szkolenie. Wykonawca na co najmniej 20 
dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, przedkłada Zamawiającemu do zatwierdzenia 
kandydaturę praktyka/praktyków wraz z wykazem kwalifikacji oraz opisem doświadczenia 
zawodowego proponowanej osoby oraz funkcją jaką osoba ta sprawuje w tym obiekcie.  
W przypadku zmiany praktyka, Wykonawca zapewnia zastępstwo osoby o kwalifikacjach  
i doświadczeniu zawodowym, nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego, a także 
zajmującego się danym tematem, w tym co najmniej rok, w kraju (jednym z krajów), w którym 
przeprowadzone jest szkolenie. Zmiana praktyka wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

 obsługa logistyczna na szkoleniu wyjazdowym – wizycie studyjnej w postaci przedstawiciela 
Wykonawcy w charakterze opiekuna grupy przez cały czas trwania szkolenia, tj. od zbiórki na 
lotnisku w pierwszym dniu szkolenia do powrotu na lotnisko w ostatnim dniu;  

 zapewnienie tłumaczenia symultanicznego (tłumacz, sprzęt) w sytuacji, gdy szkolenie prowadzone 
jest w języku obcym dla uczestników szkolenia oraz tłumaczenie konsekutywne w trakcie wizytacji 
obiektu; 

  sporządzenie alfabetycznej listy obecności i prowadzenie jej w każdym dniu szkolenia; 

 zapewnienie ubezpieczenia każdego uczestnika w trakcie podróży i szkolenia od kosztów leczenia 
(KL) na kwotę nie mniejszą niż równowartość 30 000 euro, następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NW) na kwotę nie mniejszą niż równowartość 4 000 euro oraz ubezpieczenie bagażu na kwotę 
nie mniejszą niż równowartość 500 euro; 

  zakwaterowanie uczestników w  hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym w pokojach 
jednoosobowych z łazienkami; hotel powinien być wyposażony w  restaurację; 

 przygotowanie materiałów w języku polskim. Materiały szkoleniowe przekazywane do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego winny zawierać: program wizyty, zapisane w pliku  
z rozszerzeniem doc, prezentacje, zapisane w pliku z rozszerzeniem ppt, umieszczone na  pen-
drive oraz części szkolenia, dla których materiały przewidziano w formie papierowej. Szczegółowy 
zakres tematyczny wizyt, będzie każdorazowo podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
W tym celu materiały winny zostać przekazane do Zamawiającego na co najmniej 20 dni przed 
terminem rozpoczęcia wizyty (przekazanie materiałów w innym terminie będzie wymagało 
każdorazowo zgody Zamawiającego), w celu zweryfikowania. W terminie 7 dni od otrzymania 
materiałów, Wykonawca zostanie powiadomiony o akceptacji lub braku akceptacji przekazanych 
materiałów i otrzyma wykaz uwag bądź zastrzeżeń. Wykonawca uzupełni materiały o wymagane 
informacje i przekaże poprawione materiały do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania informacji o uwagach bądź zastrzeżeniach. Dopuszcza się możliwość wielokrotnego 
poprawiania materiałów, jednakże z zastrzeżeniem ich zatwierdzenia, nie później niż na 5 dni 
przed datą wizyty. Materiały papierowe drukowane będą na papierze ekologicznym, tj. na 
papierze, który 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; 

 zapewnienie i przekazanie bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia, każdemu uczestnikowi 
zapakowanych w sposób ułatwiający przewóz (teczka) następujących materiałów zatwierdzonych 
przez Zamawiającego: 

 materiały merytoryczne (w tym szczegółowy program oraz prezentacje ze szkolenia)  
w formie papierowej i elektronicznej (pen-drive), 
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 materiały dodatkowe tj. zeszyt lub brulion do notatek, długopis i kolorowy zakreślacz; 

  opracowanie przed rozpoczęciem szkoleń i przekazanie Zamawiającemu na co najmniej 20 dni 
przed terminem rozpoczęcia pierwszego szkolenia, wzorów dokumentów wykorzystywanych przy 
wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w szczególności certyfikatu, listy obecności, protokołu 
odbioru, zaproszenia, strony tytułowej materiałów szkoleniowych i prezentacji. Wzory powyższe 
wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 
 

2. Czas trwania szkolenia 
 

a) Każda z 3 wizyt będzie 5-dniowa.  
b) Plan wizyt powinien umożliwić uczestnikom pierwszego dnia wizyty przyjazd  

i zakwaterowanie się, a ostatniego dnia wizyty przygotowanie się i odbycie podróży 
powrotnej oraz uwzględniać przemieszczanie się pomiędzy miejscami szkolenia.  
Zamawiający wymaga, by pierwszy dzień szkolenia został przeznaczony na spotkanie z KPK. 

 
3. Wyżywienie uczestników. 

 
Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie:  
 
a) całodziennego wyżywienia, w tym wegetariańskiego: śniadanie, obiad, kolacja, poczęstunki 

(przerwy kawowe) w ciągu całego czasu trwania szkolenia lub za zgodą Zamawiającego śniadanie, 
obiadokolacja i 2 poczęstunki; 

b) menu, które dostarczy Zamawiającemu, na co najmniej 7 dni przed pierwszym dniem danego 
szkolenia; 

c) wyżywienia: 
 
dzień 1 

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). 

 
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, 
 
 dzień 2, 3 i 4 
 
Śniadanie w formie tzw. „szwedzkiego stołu” 
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), 



 9 

 

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). 

 
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, 
 
 dzień 5 
 
Śniadanie w formie tzw. „szwedzkiego stołu” 
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). 
 

Wykonawca zapewni możliwość wyboru wersji wegetariańskiej w zakresie wszystkich posiłków. 
 

4. Transport 
 
Dojazd i powrót z miejsca, w którym odbywać się będzie szkolenie – wizyta studyjna, zapewnia 
Wykonawca. 
 
Wykonawca zapewni przelot samolotem i transport uczestników z lotniska w Warszawie  
do miejsca szkolenia i z powrotem, a w przypadku więcej niż jednego miejsca szkolenia, również 
transport  pomiędzy tymi miejscami. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego nie jest możliwy wylot lub przylot na 
lotnisko w Warszawie, koszty zorganizowania transportu i dojazdu do miejsca wylotu  
i z powrotem pokrywa Wykonawca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego nie jest możliwy przelot samolotem, Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie innego środka transportu niż wymieniony w umowie. Zmiana środka 
transportu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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5. Rozliczenie szkolenia 
 

a) Wykonawca pokryje wszystkie koszty wynikające z przygotowania, zorganizowania  
i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ.  

b) Rozliczenie każdej wizyty nastąpi po jej zrealizowaniu, na podstawie rzeczywistej liczby 
uczestników potwierdzonej ich podpisami na listach obecności w każdym dniu wizyty oraz 
ceny za jednego uczestnika szkolenia. 

c) Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu protokoły odbioru po zakończeniu każdej 
wizyty. Płatność faktur za realizację wizyt nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
Protokół odbioru wizyty winien zawierać potwierdzenie realizacji szkolenia zgodnie  z umową,  
a w szczególności: 

 imiona i nazwiska pracowników, którzy uczestniczyli w szkoleniu,  

 imiona i nazwiska praktyków/ ekspertów/ merytorystów, 

 imię i nazwisko opiekuna grupy, przedstawiciela Wykonawcy, 

 termin szkolenia, 

 informację o przebiegu szkolenia (program wyjazdu szkoleniowego), 

 opis wizytowanych obiektów, 

 dokumentację fotograficzną z przebiegu szkoleń oraz działań informacyjnych  
i promocyjnych (wydruk w kolorze i płyta CD), 

 opis hotelu, w których zakwaterowani byli uczestnicy szkolenia, 

 listy obecności,  

 kserokopie zaświadczeń poświadczone za zgodność z oryginałem, w dwóch egzemplarzach 
 

6. Działania promocyjno – informacyjne 
 
a) Wykonawca umieści na materiałach szkoleniowych, listach obecności, harmonogramach, 

informacjach o dofinansowaniu, zaświadczeniach, protokołach odbioru oraz materiałach 
szkoleniowych logo Programu LIFE oraz numer projektu Capacity Building of LIFE NCP  
in Poland: LIFE14CAP/PL/000011. Wzory logo zostaną przygotowane i przesłane drogą  
e-mailową przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.  

b) Wykonawca każdorazowo oznaczy, w sposób określony w pkt. a, inne dokumenty 
i opracowania wskazane przez Zamawiającego, powstałe w toku realizacji Umowy. 

c) W przypadku zmiany obowiązujących wzorów logo lub informacji o współfinansowaniu 
szkolenia o których mowa w pkt. a, Zamawiający o zmianach tych powiadamia Wykonawcę, 
który zobowiązany jest zaktualizować logo stosowane na dokumentach, o których mowa w pkt 
a-b. Zmiany powyższe nie wymagają zmiany umowy. 

 

 
 

 


