
 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

ROPS.V.512.4.2022 

Przedmiotem zamówienia jest  

 

usługa edukacyjna, polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu 
jednodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotu/ów ekonomii społecznej 

realizujących usługi społeczne w Berlinie (Niemcy) 
 

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 

Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora  

ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej - ROPS, w związku  

z realizacją projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. 

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna, polegająca na kompleksowej organizacji 

i przeprowadzeniu jednodniowej, zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotu/ów ekonomii 

społecznej realizujących usługi społeczne w Berlinie (Niemcy) i obejmuje: organizację 

edukacyjnych wizyt tematycznych w odwiedzanych miejscach wraz z obsługą opiekuna/moderatora, 

świadczenie usług transportowych, restauracyjnych, ubezpieczeniowych. 

 

2. Cel wizyty:  

 

Cel główny: podniesienie wiedzy uczestników wizyty w zakresie funkcjonowania podmiotu/ów ekonomii 

społecznej świadczących wiązkę usług społecznych w szczególności opiekuńcze, asystenckie oraz 

usługi społeczne o charakterze reintegracyjnym na terenie Berlina (Niemcy) oraz implementacja 

sprawdzonych rozwiązań poprzez edukację i przykłady dobrych praktyk w świadczeniu innowacyjnych 

usług społecznych. 

Cele szczegółowy:  

 zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu kompleksowych usług społecznych 

na terenie województwa lubuskiego poprzez udział 20 osób w wyjeździe  

studyjnym do wybranych podmiotów w Berlinie (Niemcy). 



 

 

 

 

 upowszechnienie informacji o efektach wyjazdu wśród osób wdrażających inicjatywy na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich.  

 

3. Uczestnicy:  

 

1) 20 przedstawicieli: między innymi jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji 

rządowej, podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, nauki i biznesu; 

2) dwóch przedstawicieli Zamawiającego, stanowiących nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia; 

UWAGA! Koszt ww. osób (2 osób) stanowi koszt organizacyjny Wykonawcy.  

3) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przedmiotu umowy do traktowania uczestników na każdym 

etapie przebiegu wizyty studyjnej jako grupy nierozłącznej (transport, wyżywienie itp.); 

4) ilekroć w zapisach szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest mowa o realizacji określonych 

opisem usług, oznacza to, że dotyczyć one będą realizacji wszystkich wykazanych usług dla grupy 

20 uczestników i dwóch przedstawicieli Zamawiającego. 

5) Uczestnicy biorący udział w wizycie studyjnej do Berlina muszą posiadać paszport covidowy. 

 

4. Miejsce realizacji: Berlin (Niemcy). 
 
5. Termin realizacji: od 15 czerwca 2022 r. do 15.07.2022 r., w dni robocze między poniedziałkiem, 

a piątkiem. Dokładny termin realizacji ww. wizyty studyjnej będzie ustalony w porozumieniu 

z Wykonawcą i zatwierdzony przez Zamawiającego niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawca. 

 
6. Program wizyty: przygotowuje Wykonawca wskazując wymagane 3 podmioty/ lub jednostki 

świadczenia usług społecznych w szczególności opiekuńczych, asystenckich oraz usług społecznych o 

charakterze reintegracyjnym lub innych świadczonych w systemie dziennym lub całodobowym np. 

mieszkania chronione/wspomagane/treningowe, które zostaną odwiedzone. Na etapie złożenia oferty 

Wykonawca przedstawi potwierdzenie, że dany podmiot/y, jednostki wyraża/ją zgodę na odwiedzenie 

ich we wskazanym terminie. Ponadto Program może zostać wzbogacony o dodatkowy czwarty 

podmiot/jednostkę, który/ą Wykonawca wskaże w ofercie. Dodatkowo punktowane będzie odwiedzenie 

na terenie Niemiec (tereny wiejskie) gospodarstwa opiekuńczego/gospodarstwa rolnego świadczącego 

usługi społeczne. Odwiedzenie tego miejsca odbędzie się na trasie do Berlina lub w drodze powrotnej. 

- Wykonawca przygotuje (umówi) spotkania z odpowiednimi podmiotami/jednostkami zgodnie 

z ramowym programem wyjazdu i je zrealizuje. 

- Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów tych wizyt. 



 

 

 

 

- Wszelkie zmiany w programie Wykonawca skonsultuje z Zamawiającym usługę. 

- Wykonawca zapewni prawidłową realizację programu wyjazdu studyjnego poprzez nadzorowanie 

czasu przejazdów i realizacji wizyt w poszczególnych podmiotach. 

Poniższa tabela jest do uzupełnienia przez Wykonawcę 

 

 

6:15 - 6:30 ZBIÓRKA GRUPY  
Parking  

Miejsce zbiórki: adres……. 

PROGRAM 

 

Adres jednostki w której realizowana 

jest usługa społeczna 
OBSZAR TEMATYCZNY 

10:30 Wpisać 1. odwiedzaną jednostkę – 

nazwa, adres 
opisać prezentowany obszar tematyczny 

 PRZERWA KAWOWA 

… 

godz. do 

uzupełnienia 

Wpisać 2. odwiedzaną jednostką– 
nazwa, adres 

opisać prezentowany obszar tematyczny 

… 

godz. do 

uzupełnienia 

Wpisać 3. odwiedzaną jednostkę– 
nazwa, adres 

opisać prezentowany obszar tematyczny 

PRZERWA OBIADOWA 

… 

godz. do 

uzupełnienia 

 

Wpisać dodatkowo odwiedzany podmiot, 

4. jednostkę, która/y jest dodatkowo 

punktowana/y – nazwa, adres 

opisać prezentowany obszar tematyczny 

POWRÓT DO ZIELONEJ GÓRY ok. godz. ……. Parking  

Miejsce zbiórki, adres….. 



 

 

 

 

 
 
7. Minimalne obwarowania, dotyczące zakresu merytoryczno-edukacyjnego wizyty:  

1) zakres tematyczny wizytowanych podmiotów należy prezentować w formie wizyty studyjnej, 

warsztatów, dyskusji; 

2) zakres merytoryczny należy zrealizować w siedzibach podmiotów wykazanych w Programie i przy 

udziale przedstawicieli tych jednostek;  

3) na czas trwania całej wizyty (tj. od momentu zebrania się grupy uczestników w Zielonej Górze 

do momentu powrotu grupy do Zielonej Góry), Wykonawca zapewni moderatora/opiekuna;  

4) Wykonawca sporządzi sprawozdanie merytoryczne wraz z dokumentacją fotograficzną z przebiegu 

wizyty studyjnej i dostarczy je Zamawiającemu do 3 dni od zakończenia wizyty.  

 
8. Usługa transportowa obejmuje: 

1) Wykonawca, na czas trwania całej wizyty, zapewni kompleksową usługę transportu, klimatyzowanym 

autokarem, umożliwiającym realizację Programu wizyty, tj.: z miejsca zbiórki grupy uczestników  

w Zielonej Górze (wskazanego przez Zamawiającego w Programie), następnie transport grupy  

do poszczególnych miejsc spotkań, następnie transport grupy do Zielonej Górze (miejsce wskazane 

przez Zamawiającego w Programie).  

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania ze środków transportu zbiorowego. 

3) Wykonawca uwzględni podróż, z miejsca zbiórki do miejsca docelowego oraz podróż powrotną  

do miejsca zbiórki; 

4) Transport musi być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością; 

5) Łączny koszt transportu musi obejmować wszystkie przejazdy i opłaty z nimi związane w ramach 

przedmiotu zamówienia.  

 

9. Usługa ubezpieczeniowa obejmują: grupowe ubezpieczenie NNW na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia na kwotę min. 10 tys. zł/os., ze szczególnym uwzględnieniem kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Po przekazaniu przez Zamawiającego, danych osób podlegających 

ubezpieczeniu, Wykonawca przedłoży kopię polisy, potwierdzającą jej opłacenie.  

 

10. Usługa żywieniowa obejmuje: 

1) 1 przerwę kawową, po przyjeździe do pierwszego podmiotu/jednostki. Zostaną podane ciepłe 

napoje, tj. kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna pokrojona w plastrach, woda: gazowana  

i niegazowana -  w butelkach 0,3 l/os., 100% soku z owoców w kartonach – nie napoje, ciasto (2 

rodzaje) każde po 120 g. na osobę,  inne wyroby cukiernicze, owoce, zdrowe warzywne przekąski; 

2) 1 obiad – zestaw dwudaniowy z surówkami wraz z napojami zimnymi oraz kawą, herbatą  

i deserem. Należy zapewnić co najmniej dwa zestawy do wyboru – jeden mięsny, drugi – wegetariański, 

deser; 

KOLACJA  

w trakcie powrotu do Zielonej Góry 



 

 

 

 

3) kolacja w drodze powrotnej – sałatka, pizza lub makrony, dopuszczalny posiłek typu fast food wraz 

z napojem zimnym i gorącym. 

4) posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

w szczególności dotyczącymi wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji 

usługi oraz miejscom przygotowania i podawania posiłków; 

5) Wykonawca uwzględni ewentualne specjalne potrzeby wynikające ze stanu zdrowia, które mogą 

zostać zgłoszone Zamawiającemu na etapie rekrutacji. 

 

11. Pozostałe informacje dot. przedmiotu zamówienia 

1) Zamawiający przeprowadzi rekrutację uczestników wizyty i przekaże Wykonawcy listę uczestników.  

2) Zamawiający zobowiązuje się do zebrania wszelkich danych osobowych uczestników, niezbędnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 


