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Wrocław, dnia 04.04.2013 r.  

 

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8  

we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wynajem autokaru wraz z kierowcą na 

dowóz uczestników wizyt studyjnych, warsztatów  i seminariów realizowanych od kwietnia 

2013 r. do czerwca 2014 r. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu 

„Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. 

 

Zakres zamówienia: 

Wizyta studyjna nr 1 

1. Termin wyjazdu: 25-26 kwietnia 2013 r.  

2. Trasa przejazdu:  
a) pierwszy dzień: wyjazd w godzinach porannych z Wrocławia (około godz. 6:00), 

ul. Zwycięska 8 (parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) 

przyjazd do Goerlitz (Parking przy Centrum Handlowym PORTA  MÖBELHAUS  -  

Goerlitz, Robert Bosch Strasse nr1) (około godz. 8:30) i odbiór uczestników z  Bauzen   

i Drezna i przejazd autokarem w kierunku Lipska, po drodze możliwe zwiedzanie 

gospodarstw po trasie. Zakwaterowanie w Lipsku lub w okolicach Lipska  

b) drugi dzień: wyjazd w godzinach rannych na targi w Lipsku, w okolicach godziny 16 

wyjazd w kierunku Polski: odstawienie I grupy uczestników w Dreżnie, Bauzen, Goerlitz 

(Parking przy Centrum Handlowym PORTA  MÖBELHAUS - Goerlitz, Robert Bosch 

Strasse nr 1) i przejazd z pozostałymi uczestnikami do Wrocławia ul. Zwycięska 8 

(parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) 

3. Orientacyjna maksymalna ilość kilometrów – 1000 

4. Ilość osób: 30 (każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce siedzące oraz 

miejsce na bagaż) 

5. Dane techniczne autokaru: rok produkcji 2009 lub nowszy, wyposażony w pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, ABS, klimatyzację, toaletę 

6. Inne: opłaty i koszty związane m.in. za autostrady, parkingi, oraz inne opłaty drogowe 

leżą po stronie Wykonawcy. Koszty noclegu jak i wyżywienia dla kierowców nie będą 

pokrywane przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 

kolejności zwiedzania podczas wizyty studyjnej. 

Wizyta studyjna nr 2 

1. Termin wyjazdu: 17-18 czerwca 2013 r.  

2. Trasa przejazdu:  
a) pierwszy dzień: odbiór I grupy uczestników we wczesnych godzinach porannych  

z Goerlitz (Parking przy Centrum Handlowym PORTA  MÖBELHAUS  -  Goerlitz, 

Robert Bosch Strasse nr1) (około godz. 3:30) i przejazd do Wrocławia (odbiór drugiej 

grupy w godzinach porannych około godz. 6:00), ul. Zwycięska 8 (parking 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) przyjazd autokarem  
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w kierunku Warszawy, po drodze możliwe zwiedzanie gospodarstwa po trasie. 

Zakwaterowanie w okolicach Warszawy. 

b) drugi dzień: wyjazd w godzinach rannych na targi w Warszawie, w okolicach godziny 16 

wyjazd w kierunku Wrocławia: około godz. 21.00 przyjazd do Wrocławia ul. Zwycięska 8 

(parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) następnie 

przejazd pozostałych uczestników wizyty studyjnej do Goerlitz (Parking przy Centrum 

Handlowym PORTA  MÖBELHAUS - Goerlitz, Robert Bosch Strasse nr 1)  

3. Orientacyjna maksymalna ilość kilometrów – 1500  

4. Ilość osób: 30 (każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce siedzące oraz 

miejsce na bagaż) 

5. Dane techniczne autokaru: rok produkcji 2009 lub nowszy, wyposażony w pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, ABS, klimatyzację, toaletę  

6. Inne: opłaty i koszty związane m.in. za autostrady, parkingi, oraz inne opłaty drogowe 

leżą po stronie Wykonawcy. Koszty noclegu jak i wyżywienia dla kierowców nie będą 

pokrywane przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 

kolejności zwiedzania podczas wizyty studyjnej. 

 

Wizyta studyjna nr 3 

1. Termin wyjazdu: 05-06 września 2013 r.  

2. Trasa przejazdu:  
a) pierwszy dzień: wyjazd w godzinach porannych z Wrocławia (około godz. 7:00), 

ul. Zwycięska 8 (parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) 

po drodze odbiór II grupy uczestników na terenie Kotliny Jeleniogórskiej i zwiedzanie 

gospodarstw po trasie. W okolicach godz. 18-19 przejazd na zakwaterowanie na terenie 

Kotliny Jeleniogórskiej. 

b) drugi dzień: wyjazd w godzinach rannych i zwiedzanie gospodarstw położonych na 

terenie Kotliny Jeleniogórskiej, w okolicach godziny 17 wyjazd w kierunku Wrocławia; 

około godz. 20.00 przyjazd do Wrocławia ul. Zwycięska 8 (parking Dolnośląskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) 

3. Orientacyjna maksymalna ilość kilometrów – 600  

4. Ilość osób: 30 (każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce siedzące oraz 

miejsce na bagaż) 

5. Dane techniczne autokaru: rok produkcji 2009 lub nowszy, wyposażony w pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, ABS, klimatyzację, toaletę  

6. Inne: opłaty i koszty związane m.in. za autostrady, parkingi, oraz inne opłaty drogowe 

leżą po stronie Wykonawcy. Koszty noclegu jak i wyżywienia dla kierowców nie będą 

pokrywane przez Zamawiającego.  

 

Wizyta studyjna nr 4 (1-dzień) 

1. Termin wyjazdu: czerwiec 2014 r.  

2. Trasa przejazdu:  
wyjazd w godzinach porannych z Wrocławia (około godz. 6:00), ul. Zwycięska 8 (parking 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) przyjazd do Goerlitz 

(Parking przy Centrum Handlowym PORTA  MÖBELHAUS  -  Goerlitz, Robert Bosch 

Strasse nr1) (około godz. 8:30). W okolicach godziny 17:30-19 wyjazd uczestników  

w kierunku Polski z Goerlitz (Parking przy Centrum Handlowym PORTA  

MÖBELHAUS - Goerlitz, Robert Bosch Strasse nr 1) i przejazd do Wrocławia 
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ul. Zwycięska 8 (parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu). 

W godzinach 8:30-17:30 autobus nie jest przewidziany do dyspozycji uczestników.  

3. Orientacyjna maksymalna ilość kilometrów – 600  

4. Ilość osób: 20 (każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce siedzące oraz 

miejsce na bagaż) 

5. Dane techniczne autokaru: rok produkcji 2009 lub nowszy, wyposażony w pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, ABS, klimatyzację, toaletę  

6. Inne: opłaty i koszty związane m.in. za autostrady, parkingi, oraz inne opłaty drogowe 

leżą po stronie Wykonawcy. Koszty noclegu jak i wyżywienia dla kierowców nie będą 

pokrywane przez Zamawiającego.  

 

 

Seminarium nr 1 – 1 dzień 

1. Termin wyjazdu: 02 października 2013 r.  

2. Trasa przejazdu:  
wyjazd w godzinach porannych z Wrocławia (około godz. 6:00), ul. Zwycięska 8 (parking 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) przyjazd do Goerlitz 

(Parking przy Centrum Handlowym PORTA  MÖBELHAUS  -  Goerlitz, Robert Bosch 

Strasse nr1) (około godz. 8:30). W okolicach godziny 17:30-19 wyjazd uczestników  

w kierunku Polski z Goerlitz (Parking przy Centrum Handlowym PORTA  

MÖBELHAUS - Goerlitz, Robert Bosch Strasse nr 1) i przejazd do Wrocławia 

ul. Zwycięska 8 (parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu). 

W godzinach 8:30-17:30 autobus nie jest przewidziany do dyspozycji uczestników.  

3. Orientacyjna maksymalna ilość kilometrów – 500 

4. Ilość osób: 20 (każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce siedzące oraz 

miejsce na bagaż) 

5. Dane techniczne autokaru: rok produkcji 2009 lub nowszy, wyposażony w pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, ABS, klimatyzację, toaletę  

6. Inne: opłaty i koszty związane m.in. za autostrady, parkingi, oraz inne opłaty drogowe 

leżą po stronie Wykonawcy. Koszty noclegu jak i wyżywienia dla kierowców nie będą 

pokrywane przez Zamawiającego.  

 

Seminarium nr 2 – 1 dzień 

1. Termin wyjazdu: 24 października 2013 r.  

2. Trasa przejazdu:  

wyjazd w godzinach porannych z Wrocławia (około godz. 6:00), ul. Zwycięska 8 (parking 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) przyjazd do Goerlitz 

(Parking przy Centrum Handlowym PORTA  MÖBELHAUS  -  Goerlitz, Robert Bosch 

Strasse nr1) (około godz. 8:30) połączenie z II grupą uczestników i przejazd do Ostritz.  

W okolicach godziny 17:30-19 wyjazd uczestników z Ostritz w kierunku Polski  

z uwzględnieniem postoju w Goerlitz (Parking przy Centrum Handlowym PORTA  

MÖBELHAUS - Goerlitz, Robert Bosch Strasse nr 1) i przejazd pozostałych uczestników 

do Wrocławia ul. Zwycięska 8 (parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu). W godzinach 8:30-17:30 autobus nie jest przewidziany do dyspozycji 

uczestników.  

3. Orientacyjna maksymalna ilość kilometrów – 500 
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4. Ilość osób: 20 (każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce siedzące oraz 

miejsce na bagaż) 

5. Dane techniczne autokaru: rok produkcji 2009 lub nowszy, wyposażony z pasy 

bezpieczeństwa, toaletę  

6. Inne: opłaty i koszty związane m.in. za autostrady, parkingi, oraz inne opłaty drogowe 

leżą po stronie Wykonawcy. Koszty noclegu jak i wyżywienia dla kierowców nie będą 

pokrywane przez Zamawiającego.  

 

Seminarium nr 3 – 1 dzień 

1. Termin wyjazdu: 19 listopada 2013 r.  

2. Trasa przejazdu:  

wyjazd w godzinach porannych z Wrocławia (około godz. 7:00), ul. Zwycięska 8 (parking 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) przyjazd do Jeleniej 

Góry; w okolicach godziny 17 wyjazd uczestników w kierunku Wrocławia ul. Zwycięska 

8 (parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu). W godzinach 

9-17 autobus nie jest przewidziany do dyspozycji uczestników.  

3. Orientacyjna maksymalna ilość kilometrów – 300 

4. Ilość osób: 20 (każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce siedzące oraz 

miejsce na bagaż) 

5. Dane techniczne autokaru: rok produkcji 2009 lub nowszy, wyposażony w pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, ABS, klimatyzację, toaletę  

6. Inne: opłaty i koszty związane m.in. za autostrady, parkingi, oraz inne opłaty drogowe 

leżą po stronie Wykonawcy. Koszty noclegu jak i wyżywienia dla kierowców nie będą 

pokrywane przez Zamawiającego.  

 

Seminarium nr 4 – 1 dzień 

1. Termin wyjazdu: 10 grudnia 2013 r.  

2. Trasa przejazdu:  
wyjazd w godzinach porannych z Wrocławia (około godz. 6:00), ul. Zwycięska 8 (parking 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) przyjazd do Goerlitz 

(Parking przy Centrum Handlowym PORTA  MÖBELHAUS  -  Goerlitz, Robert Bosch 

Strasse nr1) (około godz. 8:30) połączenie z II grupą uczestników i przejazd do Ostritz.  

W okolicach godziny 17:30-19 wyjazd uczestników z Ostritz w kierunku Polski  

z uwzględnieniem postoju w Goerlitz (Parking przy Centrum Handlowym PORTA  

MÖBELHAUS - Goerlitz, Robert Bosch Strasse nr 1) i przejazd pozostałych uczestników 

do Wrocławia ul. Zwycięska 8 (parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu). W godzinach 8:30-17:30 autobus nie jest przewidziany do dyspozycji 

uczestników.  

3. Orientacyjna ilość kilometrów – 500 

4. Ilość osób: 20 (każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce siedzące oraz 

miejsce na bagaż) 

5. Dane techniczne autokaru: rok produkcji 2009 lub nowszy, wyposażony w pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, ABS, klimatyzację, toaletę  

6. Inne: opłaty i koszty związane m.in. za autostrady, parkingi, oraz inne opłaty drogowe 

leżą po stronie Wykonawcy. Koszty noclegu jak i wyżywienia dla kierowców nie będą 

pokrywane przez Zamawiającego.  
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Warsztaty nr 1 – 1 dzień 

1. Termin wyjazdu: 13 maja 2013 r.  

2. Trasa przejazdu:  
wyjazd w godzinach porannych z Wrocławia (około godz. 6:00), ul. Zwycięska 8 (parking 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) przyjazd do Goerlitz 

(Parking przy Centrum Handlowym PORTA  MÖBELHAUS  -  Goerlitz, Robert Bosch 

Strasse nr1) (około godz. 8:30) połączenie z II grupą uczestników i przejazd do Ostritz.  

W okolicach godziny 17:30-19 wyjazd uczestników z Ostritz w kierunku Polski  

z uwzględnieniem postoju w Goerlitz (Parking przy Centrum Handlowym PORTA  

MÖBELHAUS - Goerlitz, Robert Bosch Strasse nr 1) i przejazd pozostałych uczestników 

do Wrocławia ul. Zwycięska 8 (parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu). W godzinach 8:30-17:30 autobus nie jest przewidziany do dyspozycji 

uczestników.  

3. Orientacyjna ilość kilometrów – 500 

4. Ilość osób: 20 (każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce siedzące oraz 

miejsce na bagaż) 

5. Dane techniczne autokaru: rok produkcji 2009 lub nowszy, wyposażony w pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, ABS, klimatyzację, toaletę  

6. Inne: opłaty i koszty związane m.in. za autostrady, parkingi, oraz inne opłaty drogowe 

leżą po stronie Wykonawcy. Koszty noclegu jak i wyżywienia dla kierowców nie będą 

pokrywane przez Zamawiającego.  

 

Warsztaty nr 2 – 1 dzień 

1. Termin wyjazdu: marzec 2014 r.  

2. Trasa przejazdu:  
wyjazd w godzinach porannych z Wrocławia (około godz. 6:00), ul. Zwycięska 8 (parking 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) przyjazd do Goerlitz 

(Parking przy Centrum Handlowym PORTA  MÖBELHAUS  -  Goerlitz, Robert Bosch 

Strasse nr1) (około godz. 8:30) połączenie z II grupą uczestników i przejazd do Ostritz.  

W okolicach godziny 17:30-19 wyjazd uczestników z Ostritz w kierunku Polski  

z uwzględnieniem postoju w Goerlitz (Parking przy Centrum Handlowym PORTA  

MÖBELHAUS - Goerlitz, Robert Bosch Strasse nr 1) i przejazd pozostałych uczestników 

do Wrocławia ul. Zwycięska 8 (parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu). W godzinach 8:30-17:30 autobus nie jest przewidziany do dyspozycji 

uczestników.  

3. Orientacyjna ilość kilometrów – 500 

4. Ilość osób: 20 (każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce siedzące oraz 

miejsce na bagaż) 

5. Dane techniczne autokaru: rok produkcji 2009 lub nowszy, wyposażony w pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, ABS, klimatyzację, toaletę  

6. Inne: opłaty i koszty związane m.in. za autostrady, parkingi, oraz inne opłaty drogowe 

leżą po stronie Wykonawcy. Koszty noclegu jak i wyżywienia dla kierowców nie będą 

pokrywane przez Zamawiającego. 

 

Warsztaty nr 3 – 1 dzień 

1. Termin wyjazdu: marzec 2014 r.  

2. Trasa przejazdu:  
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wyjazd w godzinach porannych z Wrocławia (około godz. 6:00), ul. Zwycięska 8 (parking 

Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu) przyjazd do Goerlitz 

(Parking przy Centrum Handlowym PORTA  MÖBELHAUS  -  Goerlitz, Robert Bosch 

Strasse nr1) (około godz. 8:30) połączenie z II grupą uczestników i przejazd do Ostritz.  

W okolicach godziny 17:30-19 wyjazd uczestników z Ostritz w kierunku Polski  

z uwzględnieniem postoju w Goerlitz (Parking przy Centrum Handlowym PORTA  

MÖBELHAUS - Goerlitz, Robert Bosch Strasse nr 1) i przejazd pozostałych uczestników 

do Wrocławia ul. Zwycięska 8 (parking Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu). W godzinach 8:30-17:30 autobus nie jest przewidziany do dyspozycji 

uczestników.  

3. Orientacyjna ilość kilometrów – 500 

4. Ilość osób: 25 (każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce siedzące oraz 

miejsce na bagaż) 

5. Dane techniczne autokaru: rok produkcji 2009 lub nowszy, wyposażony w pasy 

bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, ABS, klimatyzację, toaletę  

6. Inne: opłaty i koszty związane m.in. za autostrady, parkingi, oraz inne opłaty drogowe 

leżą po stronie Wykonawcy. Koszty noclegu jak i wyżywienia dla kierowców nie będą 

pokrywane przez Zamawiającego.  

 

Kalkulacja kosztów:  

W załączeniu zestawienie kosztów.  

 

Informujemy, że przedłożona przez Państwa oferta cenowa nie jest równoznaczna  

z zawarciem umowy.  

 

Prosimy o złożenie oferty cenowej w terminie do dnia 05.04.2013 r.  do godziny 10:00 

pocztą internetową na adres: agnieszka.rybarska@dodr.pl lub barbara.borysewicz@dodr.pl 

  

Osoby do kontaktu: 

Agnieszka Rybarska                                               Barbara Borysewicz 

Tel: 71/339-79-12 wew. 192                                  Tel: 71/339-79-12 wew. 192 

mailto:agnieszka.rybarska@dodr.pl

