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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr GAPR – S3martMed/ 851 /19/W 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które stanowi: 

 

Zakup biletów i ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu do NIEMIEC - Stuttgart w ramach 

projektu S3martMed Medtech Cluster Partnership for smart specialisation investment współfinansowanego 

w ramach programu Unii Europejskiej – COSME, ESPC na rzecz inwestycji w inteligentne specjalizacje.  

 

Miejsce docelowe: 

Państwo: Niemcy  

Miasto: Stuttgart za spełnienie kryterium uważa się za lądowanie na lotnisku we Frankfurcie i zapewnienie 

transportu pociągiem do Stuttgartu w ramach ceny biletu lotniczego lub lądowanie na lotnisku 

w Stuttgarcie. 

 

I. Uczestnicy: 

1. Przewidywana liczba uczestników – 7 osób. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników w terminie do 5 dni 

kalendarzowych przed datą wylotu o 1 osobę. W przypadku zmniejszenia ilości uczestników 

Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania z tego tytułu ani nie przysługuje żaden 

zwrot poniesionych kosztów.  

 

II. Czas trwania: 

Wyjazd: 18.09.2019 r., Powrót: 20.09.2019 r. 

  

III. W skład zamówienia wchodzą: 

 

1. USŁUGA TRANSPORTU: 

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

 

Lp. destynacja termin liczba osób 

1 (wylot) Katowice – 

Pyrzowice lotnisko 

docelowe Frankfurt 

(zapewnienie 

przejazdu do 

Stuttgartu pociągiem 

w ramach biletu 

lotniczego) lub 

Stuttgart  

18.09.2019 wylot w godzinach  

od 12:00 – 17:00 

7 



 

ul Wincentego Pola 16 | 44-100 Gliwice 
tel. +48 32 339 31 10 | fax +48 32 339 31 17 
gapr@gapr.pl | www.gapr.pl 
NIP: 631-22-03-756 | REGON: 276142230 | KRS: 0000089796 
Sąd Rejonowy w Gliwicach 
Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 255 076 500,00 PLN – w całości opłacony 

 

Strona 2 z 2 

2 (powrót) Stuttgart lub 

Frankfurt 

zapewnienie 

przejazdu ze 

Stuttgartu pociągiem 

w ramach biletu 

lotniczego)  

 lądowanie w 

Katowicach 

Pyrzowicach  

20.09.2019  wylot w godzinach od 18:00 

do 21:00   

7 

 

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 4,5 godziny.  

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

lotniskowe, bagażowe (bagaż podręczny, nierejestrowany, a w przypadku tanich linii 

lotniczych dodatkowy bagaż podręczny), 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. 

 

2. USŁUGA UBEZPIECZENIA: 

2.1. Ubezpieczenie uczestników misji 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), 

− OC (wartość ubezpieczenia min. 40 tys. EUR w Europie), 

− bez ubezpieczenia bagażu podróżnego. 

 

IV. Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty wyboru Oferty 

Wykonawcy imienną listę uczestników wraz z niezbędnymi danymi koniecznymi do wystawienia biletów 

lotniczych oraz zawarcia umów ubezpieczenia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

proporcjonalnie do liczby osób faktycznie uczestniczących w wyjeździe, zgodnie z zapisem pkt I.2. 

SIWZ. 

 

 


