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Załącznik numer 1 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. ZAKRES ILOŚCIOWY, który Wykonawca ma obowiązek zrealizować w ramach 
przedmiotu zamówienia. 

I. Usługa wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne i na symulatorach w 
ramach szkolenia UAVO – VLOS 

 

Nazwa 
szkolenia i 

usługi 

Liczba dni 
szkolenia 

Liczba 
grup 

Liczba 
UP w 

grupie 

Harmonogram Planowana 
liczba UP 

Sumaryczna 
liczba godzin 

wynajmu 

UAVO VLOS 
Szkolenie 

teoretyczne 

3 dni (30 
godzin) 

10 6 
10 godzin/dzień x 3 

dni 

60 osób 

300 

UAVO VLOS 
Szkolenie 

symulatorow

e 

1 dzień (7 
godzin) 

10 6 
7 godzin/dzień x 1 

dzień 
70 

 
II. Usługa wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne i na symulatorach 

w ramach szkolenia UAVO – BVLOS 

 

Nazwa szkolenia 
i usługi 

Liczba dni 
szkolenia 

Liczba 
grup 

Liczba 
UP w 

grupie 

Harmonogram Planowana 
liczba UP 

Sumaryczna 
liczba godzin 

wynajmu 

UAVO BVLOS 
Szkolenie 

teoretyczne 

5 dni (44 
godziny) 

4 5 
8-9 godzin/dzień x 5 

dni 

20 osób 

176 

UAVO BVLOS 
Szkolenie 

symulatorowe 

2 dzień (13 
godzin) 

4 5 
6-7 godzin/dzień x 2 

dzień 
52 

 
III. Usługa wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia 

UAVO – INS 

 

Nazwa szkolenia 
i usługi 

Liczba dni 
szkolenia 

Liczba 
grup 

Liczba 
UP w 

grupie 

Harmonogram Planowana 
liczba UP 

Sumaryczna 
liczba godzin 

wynajmu 

UAVO INS 
Szkolenie 

teoretyczne 

9 dni (63 
godziny) 

1 5 7 godzin/dzień x 9 dni 5 osób 63 

 
 

2. ZAKRES JAKOŚCIOWY, który Wykonawca ma obowiązek zrealizować w ramach 
przedmiotu zamówienia 

1. W ramach świadczonych usług cateringowych Wykonawca zapewni zgodnie z bieżącym 
zapotrzebowaniem Zamawiającego: 
a) Budynek i pomieszczenia w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. 

pozbawione barier architektonicznych. 
b) Budynek zlokalizowany w pobliżu ciągów komunikacyjnych, maksymalnie 500m od 

przystanków komunikacji publicznej. 
c) Budynek musi posiadać zaplecze sanitarne dostosowane do liczby uczestników: osobne 

toalety dla mężczyzn i kobiet. 



 

str. 2 
 

d) Budynek musi posiadać sale dostosowane do ilości uczestników projektu – grup 
maksymalnie 7-osobowych. 

e) Sala powinna posiadać miejsca siedzące z biurkami odpowiadające liczbie uczestników oraz 
dodatkowe miejsce dla trenera. 

f) Sala powinna być wyposażona w projektor oraz ekran do wyświetlania. 
g) Sale powinny być klimatyzowane oraz mieć zapewnione ogrzewanie. 

 
2. Miejsce i termin wynajmu określa Zamawiający w terminie w Harmonogramie zależnym od 

procesu rekrutacji Uczestników Projektu. 
3. Szkolenia będą organizowane na terenie województwa podkarpackiego, w zależności od 

zapotrzebowania określonego w procesie rekrutacji Uczestników Projektu. 
4. Szczegółowe warunki zamówienia, w szczególności ilość grup i osób w grupach może ulec 

zmianie w związku ze zmianą harmonogramu szkoleń, uwarunkowań pogodowych 
determinujących harmonogram lub zdarzeń losowych. 

 


