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Postępowanie nr ZP/TP/8/2022 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dotyczących obsługi podróży zagranicznej 

Zamawiającego w zakresie rezerwacji i wykupu biletów lotniczych, zapewnienia przejazdów 

autobusowych oraz miejsc noclegowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Interakcje-

Integracje” w zakresie programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach 

Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. 

 

Podróż zagraniczna dotyczy wyjazdu z Warszawy do Stavanger i powrotu do Warszawy w dniach 22-

27.10.2022 r. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zarezerwowania, zapewnienia i dostarczenia biletów lotniczych, 

zapewnienia transferów autokarowych oraz miejsc hotelowych związanych z realizacją projektu pod 

nazwą „Interakcje - Integracje” w ramach Programu "Kultura" Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury 

i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. 

 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu: 

 

1. Bilet lotniczy w klasie ekonomicznej w jedną stronę na trasie: Warszawa-Stavanger w dniu 22 

października 2022 r. dla 1 uczestnika wyjazdu, z maksymalną jedną przesiadką, przy czym: 

1) czas oczekiwania na przesiadkę nie może być dłuższy niż 4h, 

2) bilet ma obejmować: 1 szt. bagażu podręcznego i 1 szt. bagażu rejestrowanego (główny, 

odprawiany)  

 

2. Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej tam i z powrotem na trasie: Warszawa-Stavanger w dniu 22 

października 2022 r., Stavanger-Gdańsk lub Kraków w dniu 27 października 2022 r. - dla 3 uczestników 

wyjazdu, z maksymalną jedną przesiadką, przy czym: 

1) czas oczekiwania na przesiadkę nie może być dłuższy niż 4h, 

2) bilet ma obejmować: 1 szt. bagażu podręcznego i 1 szt. bagażu rejestrowanego (główny, 

odprawiany) na każdego 1 uczestnika wyjazdu, 

3) 2 osoby podróżują z instrumentami (1 skrzypce i 1 wiolonczela)  

4) Powrót z grupą w dniu 27.10.2022 r. Wybór lotniska na trasie powrotnej uzależniony jest od 

miejsca  przylotu ze Stavanger. Wybór ten należy do wykonawcy. 

 

3. Bilet lotniczy w klasie ekonomicznej na trasie: Warszawa-Stavanger w dniu 23 października 2022 r. 

oraz Stavanger-Gdańsk lub Kraków w dniu 27 października 2022 r. dla 1 uczestnika wyjazdu, z 

maksymalną jedną przesiadką, przy czym: 

1) czas oczekiwania na przesiadkę nie może być dłuższy niż 4h, 

2) bilet ma obejmować: 1 szt. bagażu podręcznego i 1 szt. bagażu rejestrowanego (główny, 

odprawiany).  

3) Powrót z grupą w dniu 27.10.2022 r. Wybór lotniska na trasie powrotnej uzależniony jest od 

miejsca przylotu ze Stavanger. Wybór ten należy do wykonawcy 

 

4. Bilety lotnicze w klasie ekonomicznej na trasie: Gdańsk lub Kraków-Stavanger w dniu 24 października 

2022 r. oraz Stavanger-Gdańsk lub Kraków w dniu 27 października 2022 r. - dla 41 uczestników 

wyjazdu, z maksymalną jedną przesiadką, przy czym: 

1) czas oczekiwania na przesiadkę nie może być dłuższy niż 4h, 



                                                                                                                           
2) bilet ma obejmować: 1 szt. bagażu podręcznego i 1 szt. bagażu rejestrowanego (główny, 

odprawiany) na każdego 1 uczestnika wyjazdu, 

3) 30 osób podróżuje z instrumentami (13 skrzypiec, 5 altówek, 2 flety, 2 oboje, 2 klarnety, 2 

fagoty, 2 waltornie, 2 trąbki). 

Wybór lotniska uzależniony jest od miejsca wylotu i powrotu ze Stavanger. Wybór ten należy do 

wykonawcy. 

 

5. Transfer autokarem:  

- dla 45 osób na trasie z Warszawy, ul. Grochowska 272 do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha 

Wałęsy lub Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice w dniu 24 

października 2022 r. 

- dla 49 osób na trasie z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy lub Międzynarodowego Portu 

Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice do Warszawy, ul. Grochowska 272 w dniu 27 

października 2022 r. 

Wybór lotniska uzależniony jest od miejsca wylotu i przylotu. Wybór ten należy do wykonawcy.  

 

6. Noclegi w hotelu co najmniej 4-gwiazdkowym w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze 

śniadaniami w odległości maks. 5 km od Konzerthaus Stavanger (Sandvigå 1, 4007 Stavanger, 

Norwegia): 

1) dla 3 osób w dniach 22-27.10.2022 (5 noclegów na osobę)  

2) dla 1 osoby w dniach 23-27.10.2022 (4 noclegi) 

3) dla  43 osoby w dniach 24-27.10.2022 (3 noclegi na osobę)  

4) dla 1 osoby w dniach 26-27.10.2022 (1 nocleg) 

 

7.  Noclegi w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym w pokojach 1-osobowych z łazienkami wraz ze 

śniadaniami dla 2 osób w dniach 21-23.10.2022 r. (2 noclegi) oraz 27-29.10.2022 r. (2 noclegi) wraz z 

parkingiem dla samochodu ze sprzętem technicznym. 

 

Noclegi na trasie przejazdu z Polski, Warszawa (ul. Grochowska 272) do Norwegii, Stavanger: 

1) w dniu 21.10.2022 r. - 1 nocleg dla 2 osób – nocleg na terenie Niemiec, obrzeża Berlina 
2) w dniu 22.10.2022 r. - 1 nocleg dla 2 osób – nocleg na terenie Danii, w pobliżu Hjørring/Hirtshals 

Noclegi na trasie przejazdu z Norwegii, Stavanger do Polski Warszawa (ul. Grochowska 272): 

1) w dniu 27.10.2022 r.  - 1 nocleg dla 2 osób – nocleg na terenie Danii , w pobliży Aalborg 

2) w dniu 28.10.2022 r.  - 1 nocleg dla 2 osób – nocleg na terenie Niemiec, na trasie pomiędzy 

Berlinem a Hamburgiem 

8. Transfery lokalne autokarem: 

1) z lotniska w Stavanger do hotelu, w którym wykonawca zapewni noclegi, w dniu 24.10.2022 r. 

dla 41 osób z bagażami i instrumentami 

2) z hotelu, w którym Wykonawca zapewni noclegi, do Konzerthaus Stavanger i z powrotem do 

hotelu - w dniach 25 i 26.10.2022 r. dla 50 osób z instrumentami 

3) z hotelu, w którym Wykonawca zapewni noclegi, na lotnisko w Stavanger w dniu 27.10.2022 r. 

dla 50 osób z bagażami i instrumentami 

- przy czym wykonawca pokrywa także koszty związane z opłatami drogowymi, parkingowymi i innymi 

tego typu w ramach usługi transportu. 

 

9. Uwaga! Wykonawca ma obowiązek pokrycia kosztów wykonania testów na obecność wirusa COVID-

19 dla uczestników wyjazdu, jeśli w danym państwie będzie to wymagane. Koszty te należy uwzględnić 

w cenach za bilety, noclegi i transfery lokalne.  

 



                                                                                                                           
10. Ostateczna lista uczestników wyjazdu zostanie podana nie później niż na 4 tygodnie przed 

rozpoczęciem wyjazdu. 

 


