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Poznań dnia 24.08.2016

Dotyczy: zapytania ofertowego na kompleksową organizację wizyty studyjnej do Rijeki, Chorwacja
w ramach projektu zatytułowanego „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z
zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”
dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Zapytania ofertowego
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8738702, 8738715, fax.
0-61 8738703.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
1. Szczegółowe zadania Wykonawcy w ramach organizacji wizyt studyjnej:
1.1. Przeloty i przejazdy
a. TAM. Zapewnienie transportu z Poznania do Rijeki, Chorwacja. Transport samolotem
charterowym, liniami rejsowymi lub tzw. tanimi liniami lotniczymi, w klasie ekonomicznej, z jedną
sztuką bagażu podręcznego na każdego uczestnika (maksymalną wagę i wymiary bagażu podręcznego
zgodnie z zasadami linii lotniczej przedstawi Wykonawca) oraz z jedną sztuką bagażu rejestrowanego
do 15 kg na uczestnika. Zamawiający dopuszcza dostarczenie biletów lotniczych Zamawiającemu w
formie biletu elektronicznego. Bilet lotniczy musi obejmować również opłaty lotniskowe. Dopuszcza
się dowóz busem/pociągiem do innego miasta (np. Warszawa, Berlin), z którego będzie się odbywał
wylot do Rijeki, Chorwacja. Dopuszcza się również przylot do innego miasta w pobliżu Rijeki i dalszy
transport busem. Łączny czas podroży od wyjazdu z Poznania nie może przekroczyć 12 h. W
szczególnych wypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę zaproponowaną przez
Wykonawcę. Przylot do Rijeki 13.09.2016r. do godzin wieczornych.
b. POWRÓT. Zapewnienie transportu z Rijeki, Chorwacja do Poznania. Transport samolotem
charterowym, liniami rejsowymi lub tzw. tanimi liniami lotniczymi, w klasie ekonomicznej, z jedną
sztuką bagażu podręcznego na każdego uczestnika (maksymalną wagę i wymiary bagażu podręcznego
zgodnie z zasadami linii lotniczej przedstawi Wykonawca) oraz z jedną sztuką bagażu rejestrowanego
do 15 kg na uczestnika. Zamawiający dopuszcza dostarczenie biletów lotniczych Zamawiającemu w
formie biletu elektronicznego. Bilet lotniczy musi obejmować również opłaty lotniskowe.
Zamawiający dopuszcza dowóz busem/pociągiem do innego miasta, z którego będzie się odbywał
wylot (np. Zagrzeb) oraz powrót do Poznania busem lub pociągiem z lotniska. Łączny czas podroży od
wyjazdu z Rijeki nie może przekroczyć 12 h. W szczególnych wypadkach Zamawiający może wyrazić
zgodę na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Przylot do Poznania 16.09.2016r. do godzin
wieczornych.

1.2. Transfery lokalne na miejscu wizyty. Wykonawca zapewni wszelkie transfery lokalne na miejscu
wizyty. Wszystkie transfery powinny zostać wykonane przystosowanym do przewozu ww. liczby
osób. Transfery będą obejmowały m.in. odebranie z lotniska, przejazdy w czasie wizyty na
poszczególne obiekty, dowóz osób z/do hotelu, przejazd na lotnisko w dniu wyjazdu. Transfery
lokalne zgodnie z wstępną agendą wraz z uwzględnieniem jednej osoby -opiekuna ze strony miasta
gospodarza.
1.3. Zakwaterowanie. Wykonawca zobowiązany jest zaproponować w ofercie dwa hotele do wyboru
dla Zamawiającego, a po wyborze przez Zamawiającego dokonać rezerwacji i zakupu miejsc
noclegowych dla uczestników na czas trwania wizyty studyjnej. Zamawiający wymaga
zakwaterowania uczestników w hotelu co najmniej czterogwiazdkowym, zlokalizowanym w ścisłym
centrum miasta wizytowanego, w pokojach: jedno lub dwu osobowych z łazienkami oraz bezpłatnym
dostępem do wi-fi.
1.4. Wyżywienie. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wyżywienia na miejscu wizyty
zagranicznej obejmującego 3 posiłki (śniadanie, lunch i kolacja) z napojami z zastrzeżeniem, że w dniu
przyjazdu i wyjazdu godziny posiłków powinny być dopasowane do godzin lotu (jeśli podróż będzie
trwała powyżej 4h należy zapewnić posiłek w trakcie podróży). Śniadania muszą być serwowane na
terenie hotelu, w którym zakwaterowani zostaną uczestnicy, pozostałe posiłki - w pobliżu
odwiedzanego miejsca. Wykonawca zapewni zawsze co najmniej dwa posiłki do wyboru w tym opcje
wegetariańska.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zamawiający zmienia termin składania ofert
1. Miejsce składania ofert: Sekretariat Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej
przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu (Budynek Główny, parter)
2. Ofertę składa się wyłącznie w formie pisemnej, w opisanej, zamkniętej kopercie: „Kompleksowa
organizacja wizyty studyjnej do Rijeki, Chorwacja”
3. Oferty należy składać do: 29.08.2016 r. (liczy się data doręczenia oferty do siedziby
Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki u operatora pocztowego).
4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, będą odsyłane bez ich
otwierania.

