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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

nr GAPR – SMART_watch  /  744 /19/W 

z dn. 19.06.2019 r. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które 

stanowi: 

 

Zakup biletów i ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu do Lyonu (Francja), w ramach projektu 

SMART_watch – Sieć regionalnych sektorowych obserwatoriów inteligentnych rynków w Europie 

Środkowej, monitorujących trendy technologiczne i rozwój rynku w obszarach inteligentnych 

specjalizacji współfinasowanego w ramach programu Interreg Central Europe. 

 

I. Miejsce docelowe: 

Państwo: Francja, Miasto: Lyon   

 

II. Uczestnicy: 

1. Przewidywana liczba uczestników – 1 osoba. 

 

III. Czas trwania: 

Wyjazd: 26.08.2019 r., Powrót: 31.08.2019 r.  

 

IV. W skład zamówienia wchodzą: 

 

1. USŁUGA TRANSPORTU: 

1. 1. Zapewnienie przelotów na trasach (rezerwacja, zakup):  

 

Lp. destynacja termin liczba osób 

1 (wylot) Katowice - do 

Lyonu   

26.08.2019 wylot w godzinach 6:00 – 

9:00 

1 

2 (powrót) Lyon – do 

Katowic w dniu 

28.08.2019  

31.08.2019 wylot w godzinach od 18:00  

do 21:00   

1 

 

1. 2. Oferent zapewni bilety lotnicze z maksymalnie 1 przesiadką (maksymalny czas oczekiwania 

na przesiadkę na lotnisku: 2 godziny). 

1. 3. Maksymalny czas trwania podróży – łącznie z czasem oczekiwania na przesiadkę nie dłużej  

niż 7 godzin.  

1. 4. Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty 

lotniskowe, bagażowe (bagaż podręczny, nierejestrowany, a w przypadku tanich linii 
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lotniczych dodatkowy bagaż podręczny kabinowy), manipulacyjne i 

inne przewidziane przez Wykonawcę. Każdy z uczestników może 

zabrać bagaż podręczny zgodnie z limitem danego przewoźnika, z którego usług będzie 

korzystać Wykonawca. 

1. 5. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia biletów w terminie do 5 dni 

kalendarzowych poprzedzających planowany termin wylotu, bezpośrednio do siedziby 

Zamawiającego osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną. 

1. 6. Zamawiający otrzyma dostęp do systemu online umożliwiający samodzielne wykonanie 

odprawy. 

 

2. USŁUGA UBEZPIECZENIA: 

2.1. Ubezpieczenie uczestników na czas przelotów i pobytu: 

− ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość ubezpieczenia min. 40 tys. EUR w Europie), 

− NNW (wartość ubezpieczenia min. 5 tys. EUR w Europie), 

 

V. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu wyboru Oferty Wykonawcy imienną listę uczestników wraz 

z niezbędnymi danymi koniecznymi do wystawienia biletów lotniczych oraz zawarcia umów 

ubezpieczenia. 

 


