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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwóch krajowych wizyt studyjnych  

w gospodarstwach opiekuńczych w województwie kujawsko-pomorskim, dla 15 osób każda. 

 
2. Cel zamówienia: 

 
Celem zorganizowania wizyt jest zapoznanie z ideą gospodarstw opiekuńczych, które  

w Polsce realizowane są w województwie kujawsko-pomorskim w ramach projektu „Opieka  

w zagrodzie”1, realizowanego przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie ze środków unijnych. 

 

Gospodarstwa opiekuńcze to forma wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej 

realizowana w ramach gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą. Celem gospodarstw 

opiekuńczych jest przede wszystkim aktywizacja osób starszych, zapewnienie im dziennej 

opieki oraz zwalczanie samotności, izolacji i wykluczenia społecznego. To przykład dobrego, 

innowacyjnego rozwiązania w sferze polityki senioralnej. 

 
3. Termin zamówienia: 

 
Wizyta 1 – 20 listopada 2019 r. 

Wizyta 2 – 22 listopada 2019 r. 

 
4. Miejsce zamówienia: 

 

Miejscem zamówienia będzie wizyta w gospodarstwie opiekuńczym (w jednym gospodarstwie 

opiekuńczym na daną wizytę z zastrzeżeniem, że gospodarstwa opiekuńcze nie mogą się 

powtarzać) w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach projektu „Opieka w zagrodzie”. 

„Opieka w zagrodzie” to obecnie 14 gospodarstw opiekuńczych w następujących 

miejscowościach: Wysokie Brodno (powiat brodnicki), Mały Głęboczek (powiat brodnicki), 

Sitno (powiat golubsko-dobrzyński), Glewo (powiat lipnowski), Gulbiny (powiat rypiński), 

Jastrzębiec (powiat sępoleński), Ernestowo (powiat świecki), Dubielno (powiat świecki), 

                                                           
1 https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34639-seniorzy-odpoczywaja-na-wsi-2 
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Cekcyn (powiat tucholski), Łopatki (powiat wąbrzeski), Nielub (powiat wąbrzeski), Wenecja 

(powiat żniński), Komratowo (powiat żniński), Niestronno (powiat mogileński). 

5. Uczestnicy zamówienia: 
 
W każdej z wizyt udział weźmie 15 osób, w tym przedstawiciele Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, Mazowieckiej Rady Seniorów oraz organizacji pozarządowych 

działających na rzecz seniorów. 

 

Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. 

 
6. Zakres zamówienia: 
 

1) Wyżywienie: 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dla uczestników wizyt jednego obiadu, 

w  miejscu położonym w odległości geograficznej nie większej niż 15 km od miejsca 

wizyty i umożliwiającym wspólną rozmowę grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

 

Obiad powinien składać się z: zupy lub zupy wegetariańskiej (do wyboru), ciepłego 

dania mięsnego lub dania wegetariańskiego (do wyboru) wraz z jednym dodatkiem  

i surówką, napoju oraz deseru. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dla uczestników wizyt suchego 

prowiantu i dostarczenia go w dniu wyjazdu na miejsce zbiórki. Prowiant dla jednego 

uczestnika powinien składać się z dwóch kanapek (w tym jedna bezmięsna), owocu, 

napoju niegazowanego, batonika na słodko i być zapakowany.  

 

Dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania  

na energię i składniki odżywcze. Świadczenie usług żywienia musi być zgodne  

z obowiązującymi normami krajowymi. 

 
2) Spotkanie: 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dla każdej z wizyt spotkania,  

po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, w podmiocie będącym  

tzw. „gospodarstwem opiekuńczym”. 
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Spotkanie nie powinno trwać krócej niż 2 godziny zegarowe. Na spotkanie 

Wykonawca powinien zapewnić prelegenta/moderatora – osobę znającą dane 

gospodarstwo opiekuńcze oraz zapewnić dogodne warunki wizyty (np. dostępność 

sali). 

 
3) Transport: 

 
Wykonawca dla każdej z wizyt zapewni transport uczestników w liczbie do 15 osób  

z centrum Warszawy (Plac Defilad) do miejsca organizacji wizyty oraz transport 

powrotny z miejsca organizacji wizyty do centrum Warszawy (Plac Defilad). 

 

4) Ubezpieczenie: 
 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników wizyt od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, w tym trwałe inwalidztwo oraz śmierć ubezpieczonego 

wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

 
5) Inne: 

 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Zamawiającym – dokładnego harmonogramu wizyt, w tym podania miejsca posiłków 
wraz z propozycją menu. 

 
Wydruk harmonogramu wizyt dla wszystkich uczestników leży po stronie 
Zamawiającego. 

 
Ww. dokumenty powinny być opatrzony logotypami Zamawiającego: 
 

 
 

 
 

7. Ramowy harmonogram krajowych wizyt studyjnych: 

 
1. Zbiórka i wyjazd z Warszawy. 
2. Spotkanie w gospodarstwie opiekuńczym. 
3. Obiad. 
4. Powrót do Warszawy. 

 
 


