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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 
 

Główny przedmiot (CPV):   63500000-4 
Dodatkowe przedmioty 
(CPV):  

63512000-1, 79997000-9, 63515000-2, 79540000-1, 60170000-0 

 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia 
Usługa przygotowania i realizacji 8-dniowego wyjazdu studyjnego do Czech, Niemiec, Austrii i Włoch finansowanego  
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019  
p.t. „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”. 

Ilość uczestników: 35 osób  

Termin realizacji wyjazdu: 
 
Wyjazd zostanie zorganizowany w okresie 12 – 27 września 2018 roku.  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Tytuł postępowania  

Ośmiodniowy, tematyczny wyjazd studyjny do Czech, Niemiec, Austrii i Włoch w ramach projektu KSOW p.t. „Europejskie 

przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży bezpośredniej”. 

Znak postępowania 
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Wymagania: 
 

Transport: 

Wykonawca zapewni realizacje usługi transportowej polegającej na przewozie autokarem uczestników wyjazdu na trasie 
Polska (Kraków) – Czechy – Niemcy - Austria – Włochy – Austria – Polska (Kraków) zgodnie z harmonogramem wyjazdu. 
Autokar wyposażony przynajmniej w 40 miejsc siedzących, klimatyzację, ogrzewanie, mikrofon, telewizor-odtwarzacz DVD, 
barek z  płatnymi zimnymi i ciepłymi napojami, toaletę. Autobus musi posiadać możliwość zapakowania większych bagaży 
uczestników w luku bagażowym. Usługa obejmuje również opłaty za przejazd autostradami i opłaty parkingowe. Wykonawca 
będzie zobowiązany do podstawienia zastępczego autokaru w razie awarii do 3h lub zapewnienia alternatywnego noclegu. 
 

Ubezpieczenie 

Wykonawca zapewni ubezpieczenie każdego z 35 uczestników na czas trwania wyjazdu w zakresie: 

• Kosztów leczenia w wysokości minimum 10 000,00 złotych; 

• Następstw nieszczęśliwych wypadków i pomoc w czasie podróży (NNW+ASS) na kwotę minimum 15 000,00 złotych. 
 

Zakwaterowanie: 

Wykonawca zapewni w ciągu trwania całego wyjazdu studyjnego zakwaterowanie uczestników w 16 pokojach 
dwuosobowych i 3 pokojach jednoosobowych w obiekcie hotelarskim o standardzie odpowiadającym co najmniej  
3 gwiazdkom z dostępem do bezpłatnego WIFI. Pokoje dwuosobowe z własną łazienką, wyposażone w łóżka (typu TWIN) 
z pościelą, usytuowane oddzielnie na jednym poziomie w odległości min. 0,5 m obok siebie. Pokoje jednoosobowe z własną 
łazienką,  wyposażone w łóżka z pościelą. Usytuowanie obiektu zakwaterowania według harmonogramu z zastrzeżeniem 
wymagań szczegółowych: 

a) w pierwszym dniu – zakwaterowanie do 5 km od siedziby/miejsca spotkania z przedstawicielem Ministerstwa 
Rolnictwa Czech lub innego podmiotu zaangażowanego w tematykę sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw 
rolnych, z którym odbędzie się spotkanie 

b) w drugim dniu – zakwaterowanie do 5 km od siedziby/miejsca spotkania z przedstawicielem Bawarskiego Związku 
Rolników lub innego podmiotu zaangażowanego w tematykę sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych,  
z którym odbędzie się spotkanie 

c) w piątym dniu  - zakwaterowanie do 5 km od miejsca kolacji  
Obliczenie odległości na podstawie google maps dla dojazdu autokarem. 
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Zamawiający nie pokrywa kosztów rozmów telefonicznych z pokoi hotelowych, korzystania z barku czy płatnej TV. 
 

Wyżywienie: 
 

Wykonawca zapewni wyżywienie wszystkich uczestników w trakcie trwania całego wyjazdu zgodnie z harmonogramem 
wyjazdu. Śniadania obejmować będą przynajmniej dwa ciepłe posiłki oraz stół szwedzki z zestawem serów, wędlin, warzyw, 
owoców, sałatek, pieczywa. Ponadto uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania z napojów zimnych (sok, woda 
mineralna) i gorących (kawa i herbata) na śniadanie bez limitu. Obiady obejmować będą: zupę, danie główne (mięso/ryba, 
ziemniaki/ryż/kasza/makaron, surówkę) lub potrawy kuchni regionalnej, 2 x napój – minimum 0,5 l na osobę (sok/woda 
mineralna/kawa/herbata lub inny dostępny w miejscu serowania obiadu), deser. Kolacje obejmować będą przystawkę,  
danie główne, lub potrawy kuchni regionalnej, 2 x napój - minimum 0,5 l na osobę (sok/woda mineralna/herbata/kawa  
lub inny dostępny w miejscu serowania kolacji). Ponadto wykonawca zapewni degustację produktów regionalnych/lokalnych 
lub poczęstunek podczas wizyt/spotkań – dwukrotnie każdego dnia. W miarę dostępności wykonawca zapewni posiłki 
sporządzone z produktów lokalnych/regionalnych. 

 

Pilot/tłumacz: 

Wykonawca zapewni opiekę pilota/tłumacza podczas całego wyjazdu (uczestnik przynajmniej 2 wyjazdów studyjnych 
zagranicznych w tematyce rolnictwa). Wykonawca zapewni  pilotowanie na całej trasie wyjazdu oraz tłumaczenie w każdym 
odwiedzanym kraju odpowiednio w języku czeskim, niemieckim, włoskim obustronnych wypowiedzi uczestników wyjazdu 
studyjnego i reprezentantów podmiotów odwiedzanych podczas wszystkich wizyt/spotkań na wyjeździe studyjnym.  
 

Realizacja programu 
wyjazdu 

Wykonawca zapewni realizację programu merytorycznego zgodnie z harmonogramem wyjazdu. Wykonawca przygotuje 
(umówi) spotkania z odpowiednimi podmiotami zgodnie z harmonogramem wyjazdu i je zrealizuje.  
Wizyty każdorazowo obejmować będą: 
- spotkanie z przedstawicielem podmiotu 
- prezentację podmiotu 
- omówienie działalności/wymaganego obszaru tematycznego 
- degustację/poczęstunek 

Wykonawca pokryje koszty wizyt. 

Wszelkie zmiany w harmonogramie wykonawca skonsultuje z zamawiającym usługę.  
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Wykonawca zapewni prawidłową realizacje harmonogramu wyjazdu studyjnego poprzez nadzorowanie czasu przejazdów  
i realizacji wizyt w poszczególnych podmiotach.  
 

 
Harmonogram wyjazdu: 
 

I dzień  

7.00  

11.00 – 13.00 

Wyjazd uczestników z Krakowa, pl. Wolnica 

Wizyta w gospodarstwie rolnym zajmującym się wytwarzaniem i sprzedażą produktów żywnościowych: 

Doubravský dvůr, Šárka a Václav Osičkovi, Nový Dvůr 243, Červenka 78401, Czechy, gospodarstwo rolne zrzeszone pod regionalną marką „HANÁ 
regionální produkt”, zajmujące się hodowlą bydła mlecznego i przetwórstwem mleka, posiada własną mleczarnię, produkcja mleka, serów, jogurtów, deserów 
mlecznych i ich sprzedaż we własnym sklepie i do innych punktów, prezentacja gospodarstwa i działalności pod marką „HANÁ regionální produkt”, omówienie 
działalności produkcyjnej i sprzedażowej, w tym działalności w ramach zespołowych inicjatyw na rzecz tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności, 
degustacja produktów z gospodarstwa, 

sarka@doubravskydvur.cz, tel. +420 608 984 736, +420 602 736 037, www.doubravskydvur.cz 

- lub w innym podmiocie o podobnym profilu. 

13.00 -14.00 Obiad w gospodarstwie lub okolicy 

17.30 – 19.00 Praga, spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa Czech, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Nové Město, Czechy lub innego podmiotu 
zaangażowanego w tematykę sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych – omówienie tematyki funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw 
rolnych w Czechach z uwzględnieniem inicjatyw na rzecz promocji i tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności, poczęstunek 

info@mze.cz, eagri.cz 

20.00 Kolacja i zakwaterowanie w Pradze lub okolicach  

 

II dzień  

7.30 - 8.30  Śniadanie, wykwaterowanie  

12.30 - 14.00  Wizyta w gospodarstwie rolnym zajmującym się wytwarzaniem i sprzedażą produktów żywnościowych: Różowa Krowa, Rose Kuh - Am Pfannenfeld 2, 90587 
Obermichelbach, Niemcy, gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą bydła mlecznego i kur, produkcja jaja, mleka, serów, przetworów mlecznych i mięsnych  
i ich sprzedaż we własnym sklepie, gospodarstwo zajmuje się marketingiem produktów lokalnych od okolicznych rolników przy wykorzystaniu automatów 

mailto:sarka@doubravskydvur.cz
http://www.doubravskydvur.cz/
mailto:info@mze.cz
http://eagri.cz/
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usytuowanych w regionie, prezentacja gospodarstwa i omówienie działalności produkcyjnej i sprzedażowej (automaty), w tym działalności w ramach zespołowych 
inicjatyw na rzecz tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności, degustacja produktów z gospodarstwa, 

info@rosakuh.com, tel. + 49 911/7620304, www.rosakuh.com 

- lub w innym podmiocie o podobnym profilu.  

14.30 – 15.30 

16.30 – 18.00 

Obiad w gospodarstwie lub okolicy 

Spotkanie z Bawarskim Związkiem Rolników, Bayerischer Bauernverband Geschäftsstelle Nürnberg – Herzogenaurach, Rathsbergstr. 8 a, 90411 Nürnberg  
lub innym podmiotem zaangażowanym w tematykę sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych – omówienie tematyki funkcjonowania sprzedaży 
bezpośredniej z gospodarstw rolnych w Niemczech z uwzględnieniem inicjatyw na rzecz promocji i tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności, poczęstunek  

Nuernberg@BayerischerBauernVerband.de, www.bayerischerbauernverband.de 

19. 00  Kolacja i zakwaterowanie w Norymbergii lub w okolicach  

 

III dzień  

7.30 – 8.30  Śniadanie, wykwaterowanie  

9.00 – 11.00  Wizyta w gospodarstwie rolnym zajmującym się wytwarzaniem i sprzedażą produktów żywnościowych: Schnell’s Kürbiskerne,  Ringstraße 15, 91126 
Kammerstein-Neppersreuth, Niemcy, gospodarstwo rolne zajmujące się uprawą i przetwórstwem dyni, posiada certyfikat rolnictwa ekologicznego Bioland, 
zrzeszone w „Regionalbuffet” – regionalna sieć społeczności rolników i karczmarzy, a także regionalnych zakładów rzemieślniczych i przetwórczych w regionie 
Frankonii. Produkcja przetworów z dyni i pestek dyni, wytłaczanie oleju, własna prasa - olejarnia, sprzedaż we własnym sklepie stacjonarnym  
i internetowym, do innych sklepów rolnych, na lokalnych rynkach, prezentacja gospodarstwa i funkcjonowania w sieci „Regionalbuffet”, omówienie działalności 
produkcyjnej i sprzedażowej, w tym działalności w ramach zespołowych inicjatyw na rzecz tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności, degustacja 
produktów z gospodarstwa, 

info@schnells-kuerbiskerne.de, tel. (09122) 830703, www.schnells-kuerbiskerne.de 

- lub w innym podmiocie o podobnym profilu. 

13.30 – 14.30  Obiad w trasie 

16.30 – 18.30  Wizyta w gospodarstwie rolnym zajmującym się wytwarzaniem i sprzedażą produktów żywnościowych:  

„Haflingerhof”,  Moosen 36, 6233 Kramsach, Austria, gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą krów, koni i innych zwierząt gospodarskich, zrzeszone pod 
znakiem „Urlaub am bauernhof” – stowarzyszenie gospodarstw agroturystycznych. Gospodarstwo produkuje lody w gospodarstwie, posiada lodziarnię, 
zrzeszone w sieci „Bauerhof-Eis” – lody z gospodarstw rolnych. Prezentacja gospodarstwa i funkcjonowania w sieci „Bauerhof-Eis”, omówienie działalności 
produkcyjnej i sprzedażowej, w tym działalności w ramach zespołowych inicjatyw na rzecz tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności, degustacja 
produktów z gospodarstwa, 

info@am-haflingerhof.com, tel.+43 (0)5337 / 66200, www.am-haflingerhof.com 

mailto:info@rosakuh.com?__xts__=
mailto:Nuernberg@BayerischerBauernVerband.de
http://www.bayerischerbauernverband.de/
mailto:info@schnells-kuerbiskerne.de
http://www.schnells-kuerbiskerne.de/
mailto:info@am-haflingerhof.com
tel:0043533766200
http://www.am-haflingerhof.com/
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- lub w innym podmiocie o podobnym profilu. 

20.30 Zakwaterowanie w Bolzano - Włochy lub w okolicach i kolacja 

 

IV dzień  

7.30 – 8.00  Śniadanie, wykwaterowanie 

9.30 – 11.30 Spotkanie w Konsorcjum producentów jabłek „Melinda”, Consorzio Melinda SCA, 

Via Trento 200/9, 38023 Cles (TN) Włochy, lub w innym podmiocie o podobnym profilu; Prezentacja i omówienie działalności konsorcjum. 
Degustacja/poczęstunek. 

melinda@melinda.it, tel. +39 0463 671111, www.melinda.it 

14.00 – 15.30 Obiad w Padwie, Restauracja będąca w sieci „menu a 0 km”:Trattoria da Nane della Giulia, Via Santa Sofia, 1, 35121 Padova tel.: +39 049 660742 

https://www.facebook.com/pages/Trattoria-da-Nane-Della-Giulia/195118560528681 

- lub innym miejscu o podobnym profilu. 

16.00 – 17.30  
 

Padwa, Spotkanie z przedstawicielami Izby Handlowej w Padwie oraz Stowarzyszenia Rolników i Przedsiębiorców Coldiretti  – omówienie tematyki 
funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych we Włoszech z uwzględnieniem inicjatyw na rzecz promocji i tworzenia kanałów dystrybucji 
lokalnej żywności cciaa@pd.legalmail.camcom.it, www.pd.camcom.gov.it/ 

padova@coldiretti.it, www.padova.coldiretti.it, 

18.30 – 20.00 Wizyta w gospodarstwie rolnym zajmującym się wytwarzaniem i sprzedażą produktów żywnościowych: Gospodarstwo oliwkowe Frantoio Colli del Poeta Padova, 

35032 - Arquà Petrarca (PD) Via dei Castagni, 14, znajdujące się na szlaku Strada del Vino Colli Euganei i w konsorcjum ochrony oliwy z oliwek Extra Virgin  

z regionu Veneto -  Consorzio di Tutela Olio Extravergine di Oliva Veneto, zajmujące się produkcją oliwy i przetworów z oliwek, prezentacja gospodarstwa, 

omówienie działalności w konsorcjach, produkcyjnej i sprzedażowej, w tym działalności w ramach zespołowych inicjatyw na rzecz tworzenia kanałów dystrybucji 

lokalnej żywności, degustacja produktów z gospodarstwa, info@collidelpoeta.com, www.collidelpoeta.com - lub w innym podmiocie o podobnym profilu. 

20.30 Zakwaterowanie w Arquà Petrarca lub okolicy i kolacja 

 

V dzień  

7.30 – 8.30 Śniadanie, wykwaterowanie  

11.30 – 13.30 

 

 

Wizyta w gospodarstwie zajmującym się wytwarzaniem i sprzedażą sera parmezan: 

mailto:melinda@melinda.it
http://www.melinda.it/
https://www.facebook.com/pages/Trattoria-da-Nane-Della-Giulia/195118560528681
mailto:cciaa@pd.legalmail.camcom.it
http://www.pd.camcom.gov.it/
mailto:padova@coldiretti.it
http://www.padova.coldiretti.it/
mailto:info@collidelpoeta.com
http://www.collidelpoeta.com/
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Okolice Parmy - Gospodarstwo należące do Konsorcjum sera parmeńskiego,  Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, prezentacja gospodarstwa, 
omówienie działalności produkcyjnej i sprzedażowej oraz funkcjonowania w konsorcjum i innych zespołowych inicjatywach na rzecz tworzenia kanałów 
dystrybucji lokalnej żywności, degustacja produktów z gospodarstwa. staff@parmigianoreggiano.it, www.parmigiano-reggiano.it/ 

13.30 – 14.30  Obiad  

15.30 – 17.30 Okolice Parmy - Wizyta w gospodarstwie zajmującym się wytwarzaniem i sprzedażą szynki parmeńskiej: 

Gospodarstwo należące do Konsorcjum szynki parmeńskiej, Consorzio del Prosciutto di Parma, prezentacja gospodarstwa, omówienie działalności produkcyjnej 
i sprzedażowej oraz funkcjonowania w konsorcjum i innych zespołowych inicjatywach na rzecz tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności, degustacja 
produktów z gospodarstwa.info@prosciuttodiparma.com, www.prosciuttodiparma.com 

19.00  kolacja w Bolonii, Mercato di Mezzo, Via Clavature, 12, 40124 Bologna Tel. +39 051 228782, info@mercatodimezzo.com, https://www.facebook.com/Mercato-
di-Mezzo-664060596993131/ 

21.00 Zakwaterowanie w Bolonii lub w okolicy 

 

VI dzień  

7.30 – 8.30  śniadanie 

10.30 – 12.30  Prowincja Florencja - Wizyta w gospodarstwie zajmującym się wytwarzaniem i sprzedażą win i oliwy z oliwek: 

Prezentacja gospodarstwa, omówienie działalności produkcyjnej i sprzedażowej, w tym działalności w ramach zespołowych inicjatyw na rzecz tworzenia kanałów 
dystrybucji lokalnej żywności, degustacja produktów z gospodarstwa. 

13.30 – 14.30  Obiad 

14.30 – 18.30 Prowincja Florencja – Spotkanie z przedstawicielami konsorcjum rolników toskańskich - omówienie tematyki funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej w regionie 
z uwzględnieniem inicjatyw na rzecz promocji i tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności /Wizyta w gospodarstwie zajmującym się wytwarzaniem 
produktów rolnych i sprzedażą bezpośrednią - prezentacja gospodarstwa, omówienie działalności produkcyjnej i sprzedażowej. - Degustacja/poczęstunek. 

20.30  Kolacja, powrót do miejsca zakwaterowania z dnia poprzedniego  

 

VII dzień  

7.30 – 8.00 Śniadanie, wykwaterowanie  

13.30 – 14.30 

14.30 –16.00 
 
 

Obiad 

Wizyta w gospodarstwie rolnym zajmującym się wytwarzaniem i sprzedażą produktów żywnościowych: 
Austria, Gospodarstwo rolne  Kröpfl Brigitte, Schuster, Neuhaus an der Gail 88, 9587 Riegersdorf, zrzeszone pod znakiem „Gutes vom Bauernhof” - „Dobre – z 
gospodarstwa rolnego”. Gospodarstwo posiada własną rzeźnią, produkuje i sprzedaje bezpośrednio wołowiną, cielęciną, wieprzowiną, drób, a także przetwory 

mailto:staff@parmigianoreggiano.it
http://www.parmigiano-reggiano.it/
mailto:info@prosciuttodiparma.com
http://www.prosciuttodiparma.com/
mailto:info@mercatodimezzo.com
https://www.facebook.com/Mercato-di-Mezzo-664060596993131/
https://www.facebook.com/Mercato-di-Mezzo-664060596993131/
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19.00 

owocowe i warzywne, prowadzi sklep rolniczy. Prezentacja gospodarstwa, omówienie działalności produkcyjnej i sprzedażowej, w tym działalności w ramach 
zespołowych inicjatyw na rzecz tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności, degustacja produktów z gospodarstwa, hofladen_kroepfl@gmx.at, 
www.hofladen-kroepfl.at/ - lub w innym podmiocie o podobnym profilu.  

Zakwaterowanie i kolacja w Puch bei Weiz w Austrii 
 

VIII dzień  

7.30 – 8.30 

8.30 – 10.00 
 
 
10.00 – 13.00 
 
 

13.00 –14.00 

Ok. 23.00 

 

Śniadanie, wykwaterowanie  

Puch bei Weiz  - Spotkanie z Landową (Styria) Izbą Rolniczą – omówienie tematyki funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych w Austrii z 
uwzględnieniem inicjatyw na rzecz promocji i tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności; office@lk-stmk.at, https://stmk.lko.at/ 

Puch bei Weiz - "Styryjska Droga Jabłkowa", Stowarzyszenie Verein Steirische Apfelstrasse, Puch 100, 8182 Puch bei Weiz, przejazd szlakiem, spotkanie ze 
społecznością osady sadowniczej- wizyta w gospodarstwach - omówienie działalności produkcyjnej i sprzedażowej, w tym działalności w ramach zespołowych 
inicjatyw na rzecz tworzenia kanałów dystrybucji lokalnej żywności, degustacja produktów z gospodarstw. info@apfelstrasse.at, www.apfelstrasse.at 

 
Obiad 

Powrót do Krakowa, pl. Wolnica, w trasie kolacja 
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