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Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa obsługa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej w zakresie świadczenia usług związanych z organizacją wyjazdu służbowego na targi 

World Travel Market London odbywających się w Londynie (Wielka Brytania), w dniach 07-09 listopada 

2022 r., obejmująca w szczególności: dokonywanie rezerwacji, wystawianie, sprzedaż ̇ i dostarczanie 

biletów lotniczych, transfer z/na lotnisko, ubezpieczenie wyjazdu służbowego, nocleg w trakcie trwania 

wyjazdu służbowego. 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1) Zakres zamówienia  

Zakres zamówienia obejmuję kompleksową usługę organizacji wyjazdu służbowego dla 3 (słownie: 

trzech) osób, która będzie polegała na reprezentowaniu oferty Województwa Zachodniopomorskiego 

podczas targów World Travel Market London odbywających się w Londynie (Wielka Brytania), w dniach 

07-09 listopada 2022 r. Celem uczestnictwa w targach jest promocja potencjału gospodarczego 

Pomorza Zachodniego poprzez prezentację atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego. 

 

2) Sposób i warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

a) Liczba osób: 3 

b) W zakresie wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych wraz z transferem lotniskowym: 

wysyłanie do Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni przed planowanym wylotem 

propozycji co najmniej trzech różnych opcji połączeń lotniczych, uwzględniając bagaż podręczny 

oraz bagaż rejestrowany dla każdego z pasażerów, uwzględniając czas i cenę podróży; 

• zamawiający zastrzega, iż rozpoczęcie i zakończenie podróży powinno odbyć się wg. 

następujących wytycznych: 

a) w dniu 06.09.2022 wylot  może zacząć się z jednego z trzech wybranych przez 

Zamawiającego lotnisk (Szczecin-Goleniów, Poznań-Ławica, Berlin Brandenburg), lądowanie 

na jednym z trzech wybranych przez Zamawiającego lotnisk (Londyn-Heathrow, Londyn-Luton, 

Londyn-Stansted),  

b) w dniu 10.09.2022 wylot może zacząć się z jednego z trzech wybranych przez Zamawiającego 

lotnisk (Londyn-Heathrow, Londyn-Luton, Londyn-Stansted), lądowanie na jednym z trzech 

wybranych przez Zamawiającego lotnisk (Szczecin-Goleniów, Poznań-Ławica, Berlin 

Brandenburg) 



 
• wystawianie i sprzedaż ̇ biletów lotniczych na warunkach i w klasach zlecanych przez 

Zamawiającego, z uwzględnieniem klasy standardu przelotu: klasa ekonomiczna, a także w 

tzw. „low cost airlines", wszystkich dostępnych promocji wynikających z terminu rezerwacji i 

wykupienia biletów, połączeń weekendowych oraz czasu podróży; 

• zapewnienie bezpośredniego transferu na lotnisko i z lotniska podczas podróży transportem 

indywidualnym ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

c) W zakresie rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych (zakwaterowania):  

• zapewnienie zakwaterowania dla uczestników (3 os x 4 noce) w standardzie: obiekt Hotelu 

Danubius Hotel Regents Park**** 18 Lodge Road St. John’s Wood , NW8 7JT London, England 

lub Mercure London Paddington Hotel 144 Praed St, Paddington, Westminster, Londyn, W2 

1HU, Wielka Brytania, z zastrzeżeniem, że wszystkie osoby maja nocować w jednym obiekcie. 

Jeśli w wybranym obiekcie nie ma wolnych miejsc dopuszcza się wybór obiektu w standardzie 

**** lub *** przy każdorazowej akceptacji Zamawiającego na podstawie złożenia minimum 2 

alternatywnych propozycji,  

• pokoje jednoosobowe z łazienkami. 

3) W zakresie ubezpieczenia wyjazdu służbowego pracowników:  

a) dokonywania najkorzystniejszego cenowo ubezpieczenia wyjazdów służbowych osób 

reprezentujących Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego określającym zakres, rodzaj i wysokość ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie NNW min. na kwotę 35 000,00 zł/osoba, Ubezpieczenie KL min. na kwotę 80 
000,00 euro/osoba, ubezpieczenie rozszerzone o ochronę w zakresie: epidemii Covid-19 i 
innych chorób wirusowych z grupy koronawirusów, objęcie obowiązkową kwarantanną 
związaną z Covid-19  

 

3) Termin:  

Londyn (Wielka Brytania) 06-10 listopada 2022 r.  

 

 


