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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

(SOPZ) 
 
 

Tytuł zamówienia: 
 

Organizacja wyjazdu na targi zagraniczne w 2018 roku  
 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych 

oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdów delegacji Zamawiającego 

na targi zagraniczne w 2018 (zgodnie z załącznikiem nr.6), w ramach 

realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty 

gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP 

w ekspansji na rynki zewnętrzne”, który finansowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
 
 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

- rezerwacji i zakupu biletu lotniczego w obie strony dla 3 osób z Krakowa do 
Madrytu w dniach od 16 stycznia do 22 stycznia 2018 roku 
- rezerwacji i zakupu zakwaterowania dla 3 osób w Madrycie w dniach od 16 stycznia 

do 22 stycznia 2018 roku 
 
- rezerwacji i zakupu biletu lotniczego w obie strony dla 3 osób z Krakowa do Tel 
Awiwu w dniach od 5 luty do 8 luty 2018 roku 
- rezerwacji i zakupu zakwaterowania dla 3 osób w Tel Awiwie w dniach od 4 luty 
do 8 luty 2018 roku. 

 
- Rezerwacji i zakupu biletu lotniczego w obie strony dla 3 osób z Krakowa do 
Berlina w dniach od 6 marca do 12 marca 2018 roku  

- rezerwacji i zakupu zakwaterowania dla 3 osób w Berlinie w dniach od 6 marca 
do 12 marca 2018 roku 
 

- rezerwacji i zakupu biletu lotniczego w obie strony dla 3 osób z Krakowa do 
Moskwy w dniach od 12 marca do 16 marca 2018 roku 
- rezerwacji i zakupu zakwaterowania dla 3 osób w Moskwie w dniach od 12 marca 
do 16 marca 2018 roku.  

 
- rezerwacji i zakupu biletu lotniczego w obie strony dla 3 osób z Krakowa do 
Frankfurtu w dniach od 14 maja do 18 maja 2018 roku 
- rezerwacji i zakupu zakwaterowania dla 3 osób we Frankfurcie w dniach od 14 
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maja do 18 maja 2018 roku. 
 

- pokrycia ze środków własnych kosztów rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych 
oraz dostawy biletów lotniczych 

 
- Zamawiający (organizator) wymaga od wykonującego: 

 

- staranności w wykonaniu zamówienia ze szczególnymi wskazaniami 

zawartymi w   specyfikacji: rezerwacja i zakup biletu lotniczego, rezerwacja 

i zakup noclegów,

- posiadania doświadczenia w świadczeniu w tego typu usług i istnieje na 

rynku min 3 lat 
 

- posiadania  aktualnego  wpisu  do  rejestru  Organizatorów  Turystyki  i  
Pośredników Turystycznych, który prowadzi Marszałek Województwa 

 

- Przygotowania propozycji miejsc zakwaterowania i lotów wariantowo, do 

wyboru przez zamawiającego, co najmniej 3 różne propozycje 

zakwaterowania mają zostać przedstawione w terminie najpóźniej do 14 dni 

przed każdym wydarzeniem.  
 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Transfer lotniczy: 
 

Wykonawca zapewni: 
 

Bezpośrednie loty w obie strony na trasach: 
 
1. Kraków Balice(KRK)- Madryt (MAD) w dniu 16.01.2018 (w godzinach od 

06:00 do 10:00) bezpośredni bądź z maksymalnie jedna przesiadką. Lot nie 
może trwać dłużej niż 6h, oraz powrót na trasie Madryt (MAD)– Kraków 
Balice (KRK) w dniu 22.01.2018 (w godzinach 15:00 do 17:00) bezpośredni 
bądź z maksymalnie jedna przesiadką. Lot nie może trwać dłużej niż 6h  

2. Kraków (KRA) – Tel Awiw (TLV) w dniu 5.02.2018 (w godzinach od 07:00 do 
13:00) bezpośredni bądź z maksymalnie jedna przesiadką. Lot nie może 
trwać dłużej niż 7h, oraz powrót na trasie Tel Awiw (TLV) – Kraków Balice 
(KRK) w dniu 8.02.2018 (w godzinach 10:00 – 13.00) bezpośredni bądź z 
maksymalnie jedna przesiadką. Lot nie może trwać dłużej niż 7h. 

3. Kraków Balice (KRK) – Berlin (wszystkie lotniska) w dniu 6.03.2018 (w 
godzinach 06:00- 11:00) bezpośredni lub z jedna przesiadką. Lot nie może 
trwać dłużej niż 4h, oraz powrót na trasie Berlin (wszystkie lotniska) - 
Krakow Balice (KRK) w dniu 12.03.2018 (po godzinie 13:00), bezpośredni 
lub maksymalnie z jedna przesiadka. Lot nie może trwać dłużej niż 4h. 

4. Krakow Balice (KRK)- Moskwa (SVO) w dniu 12.03.2018 (w godzinach od 
08:00-10:00) bezpośrednio lub z jedna przesiadką. Lot nie może trwać 
dłużej niż 5h, oraz powrót na trasie Moskwa (SVO) – Krakow- Balice (KRK) 
w dniu 16.03.2018 (w godzinach od 15:00- 17:00), bezpośredni lub 
maksymalnie z jedna przesiadka. Lot nie może trwać dłużej niż 5h. 

5. Kraków Balice(KRK)- Frankfurt (FRA) w dniu 14.05.2018 (w godzinach od 
06:00 do 11:00) bezpośredni bądź z maksymalnie jedna przesiadką. Lot nie 
może trwać dłużej niż 2h, oraz powrót na trasie Frankfurt (FRA)– Kraków 
Balice (KRK) w dniu 18.05.2018 (w godzinach 12:30- 17:00) bezpośredni 
bądź z maksymalnie jedna przesiadką. Lot nie może trwać dłużej niż 2h 

 

b) Loty odbędą  s ię  klasą ekonomiczną, bagaż rejestrowany (min  20  kg)  + 



 

podręczny (min 8 kg) 
c) w przypadku zakupu biletu przewoźnikiem low cost, wykupiona usługa 

pierwszeństwo wejścia na pokład 
 
 

Zakwaterowanie: 
Wykonawca zapewni: 

 
a) Trzy pokoje jednoosobowe z łazienką dla 3 uczestników imprezy, 
b) Hotel kategoryzowany na minimum 3* (gwiazdki) na cały czas trwania pobytu: 

- w Madrycie w dniach 16.01.-22.01.2018 (na 6 dób noclegowych), 
- w Berlinie w dniach od 6.03.-12.03.2018 (na 6 dób noclegowych) 
- w Moskwie w dniach od 12.03.-16.03.2018 (na 4 doby noclegowe) 
- w Tel - Avivie w dniach od 04.02-08.02.2018 (na 5 dób noclegowych) 
- we Frankfurcie w dniach od 14.05.-18.05.2018 (na 4 doby noclegowe) 

c)  Zakwaterowanie znajdzie się w: 
- w Madrycie, w bezpo ś redn im  są s i edz tw ie  ha l i  t a r gowe j  bądź  w  
odległości max.  do 15 km od miejsca odbywania się targów w stronę centrum 
miasta 
- w Berlinie, w bezp o ś redn im  są s i edz tw ie  ha l i  t a r gowe j  bądź  w  
odległości max.  do 15 km od miejsca odbywania się targów w kierunku 
wschodnim (w stronę centrum miasta) 
- w Moskwie, w bezp o ś redn im  są s i edz tw ie  ha l i  t a r gowe j  bądź  w  
odległości max .  do 15 km od miejsca odbywania się targów w kierunku 
wschodnim (w stronę centrum miasta) 
- w Tel-Avivie, w bezpo ś redn im  są s i edz tw ie  ha l i  t a r gowe j  bądź  
w odległości max .  do 10 km od miejsca odbywania się targów (w stronę 
centrum miasta). 
- we Frankfurcie, w bezpo ś redn im  są s i edz tw ie  ha l i  t a r gowe j  
bądź  w  odległości max.  do 5 km od miejsca odbywania się targów



 

 


