Załącznik nr 3 Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego z wykonania Przedmiotu
Umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Z WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Sporządzony w dniu ……………...2019 r.

1. Zamawiający:

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

2. Wykonawca:

………………………………………………………………………..

3. Do Umowy nr:

2019/………/…………/……../PBE z ……...2019 r.

4. Oznaczenie

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania

Projektu:

eksportu w województwie pomorskim”

współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa,
Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
5. Data przekazania i opis zrealizowanego Przedmiotu Umowy
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1. Transport lotniczy w dniach 03-08/11/2019 r.
Data
przekazaniaOpis wykonanych usług
realizacji
1) Wykonawca zapewnił bilety na przelot, z maksymalnie 1
przesiadką, bez zmiany lotniska przesiadkowego, z Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy (Polska) do Portu
Lotniczego Humberto Delgado w Lizbonie (Portugalia) w dniu
03.11.2019 r., wylot pomiędzy 10:00 - 20:00, lot powinien trwać
nie dłużej niż 6 godz. 30 minut;
2) Wykonawca zapewnił bilety na przelot z maksymalnie 1
przesiadką, bez zmiany lotniska przesiadkowego z Portu
Lotniczego Humberto Delgado w Lizbonie (Portugalia) do Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy (Polska) w dniu
08.11.2019 r., wylot pomiędzy 06:00 – 16:00, lot powinien trwać
nie dłużej niż 6 godz. 30 minut;
3) Wykonawca zapewnił odprawę Uczestników na przeloty z Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy (Polska) do Portu
Lotniczego Humberto Delgado w Lizbonie (Portugalia) oraz z
Portu Lotniczego Humberto Delgado w Lizbonie (Portugalia) do

Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy (Polska).
4) Wykonawca dokonał rezerwacji biletów lotniczych najpóźniej 14
dni przed planowanym wylotem.
5) Wykonawca doręczył Zamawiającemu bilety lotnicze, o których
mowa w pkt 1 ppkt 1) lit. od a) do d) Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia, w terminie do 14 dni przed
planowanym wylotem na adres siedziby w Gdańsku przy ul.
Lęborskiej 3B lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
a.balcewicz@inkubatorstarter.pl oraz
a.miler@inkubatorstarter.pl
Uwagi do realizacji Przedmiotu Umowy: …………………………………….

2. Zakwaterowania na okres pobytu w hotelu min. 3* wraz ze śniadaniem dniach 03-08.11.2019 r.,
z uwzględnieniem godzin przylotu do Portu Lotniczego Humberto Delgado w Lizbonie
(Portugalia).
Data
przekazaniarealizacji

Opis wykonanych usług

wykonane
TAK / NIE/
nie dotyczy

Wykonawca zapewnił *:

Opcjonalnie możliwość zaoferowania hotelu o standardzie min.
3*. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą. Każdego dnia pobytu
bezpłatne poranne śniadanie typ kontynentalny dostępne w
pomieszczeniu hotelu w godzinach minimum od 7.00 do 9.00 dla
każdego Uczestnika. Położenie hotelu nie dalej niż w strefie
wewnętrznej Miasta Lizbona, w odległości maksymalnie do 450
metrów od stacji metra, liczone wg drogi pieszej do pokonania
przez Uczestnika wyjazdu idącego chodnikiem. Dojazd metrem
do miejsca konferencji pn. „Web Summit”, w Lizbonie, adres
konferencji Rossio dos Olivais, 1990-231 Lizbona, nie dłużej niż
25 minut w jedną stronę.



Opcjonalnie możliwość zaoferowania hotelu o standardzie min. 4*
i więcej. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą. Każdego dnia
pobytu bezpłatne poranne śniadanie typ kontynentalny dostępne
w pomieszczeniu hotelu w godzinach minimum od 7.00 do 9.00
dla każdego Uczestnika. Położenie hotelu nie dalej niż w strefie
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1) Zakwaterowanie 7 Uczestników wyjazdu na okres pobytu w jednym
hotelu o standardzie min. 3* w pokojach 1-osobowych z łazienką i
toaletą. Każdego dnia pobytu bezpłatne poranne śniadanie typ
kontynentalny dostępne w pomieszczeniu hotelu w godzinach
minimum od 7.00 do 9.00. Położenie hotelu nie dalej niż w strefie
wewnętrznej Miasta Lizbona w odległości maksymalnie 800
metrów od stacji metra, liczone wg drogi pieszej do pokonania
przez Uczestnika wyjazdu idącego chodnikiem. Dojazd metrem
do miejsca konferencji pn. „Web Summit”, w Lizbonie, adres
konferencji Rossio dos Olivais, 1990-231 Lizbona, nie dłużej niż
40 minut w jedną stronę.

wewnętrznej Miasta Lizbona, w odległości maksymalnie do 800
metrów od stacji metra, liczone wg drogi pieszej do pokonania
przez Uczestnika wyjazdu idącego chodnikiem. Dojazd metrem
do miejsca konferencji pn. „Web Summit”, w Lizbonie, adres
konferencji Rossio dos Olivais, 1990-231 Lizbona, nie dłużej niż
40 minut w jedną stronę.


Opcjonalnie możliwość zaoferowania hotelu o standardzie min. 4*
i więcej. Pokój 1 osobowy, z łazienką i toaletą. Każdego dnia
pobytu bezpłatne poranne śniadanie typ kontynentalny dostępne
w pomieszczeniu hotelu w godzinach minimum od 7.00 do 9.00
dla każdego Uczestnika. Położenie hotelu nie dalej niż w strefie
wewnętrznej Miasta Lizbona, w odległości maksymalnie do 450
metrów od stacji metra, liczone wg drogi pieszej do pokonania
przez Uczestnika wyjazdu idącego chodnikiem. Dojazd metrem
do miejsca konferencji pn. „Web Summit”, w Lizbonie, adres
konferencji Rossio dos Olivais, 1990-231 Lizbona, nie dłużej niż
25 minut w jedną stronę.

*

w momencie zawierania Umowy z Wykonawcą, Zamawiający przeniesie do
treści Umowy warunek hotelowy wskazany przez Wykonawcę w złożonym do
Oferty formularzu ofertowym.

Wykonawca dokonał rezerwacji najpóźniej 14 dni przed planowanym
wylotem.
Wykonawca przekazał Zamawiającemu potwierdzenie dokonania
rezerwacji w terminie do 14 dni przed planowanym wylotem na
adres siedziby w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B lub formie
elektronicznej na adres e-mail: a.balcewicz@inkubatorstarter.pl
oraz a.miler@inkubatorstarter.pl.
Uwagi do realizacji Przedmiotu Umowy: …………………………………….
2)
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3. Ubezpieczenia Uczestników wyjazdu i ich bagażu na okres podróży i pobytu.
Data
przekazaniaOpis wykonanych usług
realizacji
1) Wykonawca zapewnił ubezpieczenie każdego Uczestnika wyjazdu
w zakresie:
a) następstw nieszczęśliwych wypadków NNW- 50.000 PLN
b) kosztów leczenia i transportu do placówki medycznej zagranicą
oraz kosztów transportu do Rzeczypospolitej Polskiej
do
placówki medycznej wskazanej przez Uczestnika lub służby
medyczne lub do miejsca zamieszkania Uczestnika w okresie
ochronnym rozpoczynającym się od chwili rozpoczęcia podróży
transportem lotniczym w dniu 03.11.2019 r. i kończącym się w
momencie opuszczenia przez Uczestnika Portu Lotniczego
Gdańsk im. Lecha Wałęsy w dniu 08.11.2019 r. bez ograniczeń
odpowiedzialności ubezpieczyciela tj. bez franszyz i wkładu
własnego na sumę ubezpieczenia w wysokości 200.000 PLN

c) Odpowiedzialność cywilna 100.000 PLN
d) ubezpieczenie bagażu każdego Uczestnika wyjazdu: bagaż
uszkodzony lub utracony bagaż podróżny 3.000 PLN
2) Wykonawca zapewnił, że Umowy ubezpieczenia nie zostały
zawarte z udziałami własnymi Uczestników wyjazdu.
3) Wykonawca
doręczył
Zamawiającemu
polisy
ubezpieczeniowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) lit. od a) do
d) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w terminie
do 14 dni przed przed planowanym wylotem na adres siedziby
w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3B lub w formie elektronicznej
na adres e-mail: a.balcewicz@inkubatorstarter.pl
oraz
a.miler@inkubatorstarter.pl.
Uwagi do realizacji Przedmiotu Umowy: …………………………………….

4. Transport z Portu Lotniczego Humberto Delgado w Lizbonie (Portugalia) do hotelu i z hotelu do
Portu Lotniczego Humberto Delgado w Lizbonie (Portugalia)
Zgodne z
Data
ofertą
Opis wykonanych usług
realizacji
TAK /NIE/
nie dotyczy
Wykonawca zapewnił transport lokalny dla Uczestników wyjazdu w
formie wynajętego busa dla 7 osób lub taxi bez dodatkowej z Portu
Lotniczego Humberto Delgado w Lizbonie (Portugalia) do hotelu w
dniu przyjazdu oraz w dniu wyjazdu z hotelu do Portu Lotniczego
Humberto Delgado w Lizbonie (Portugalia).
Uwagi do realizacji Przedmiotu Umowy: …………………………………….

5. Bilety wstępu na konferencję Web Summit
Data
realizacji

Opis wykonanych usług

Zgodne z
ofertą
TAK /NIE/
nie
dotyczy

1) Wykonawca zapewnił bilety wstępu Group Packages 5-9 Standard
Tickets, dla 7 Uczestników na konferencję pn. „Web Summit”, w
Lizbonie, adres konferencji Rossio dos Olivais, 1990-231 Lizbona.
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2) Wykonawca doręczył Zamawiającemu bilety wstępu w terminie do 14
dni przed planowanym wylotem na adres siedziby w Gdańsku przy
ul. Lęborskiej 3B lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
a.balcewicz@inkubatorstarter.pl oraz a.miler@inkubatorstarter.pl
Uwagi do realizacji Przedmiotu Umowy: …………………………………….
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6. Catering dla Uczestników wyjazdu
Data
realizacji

Opis wykonanych usług

Zgodne z
ofertą
TAK /NIE/
nie
dotyczy

1) Położenie lokali gastronomicznych było w odległości nie większej niż
1000 m od miejsca konferencji „Web Summit” Rossio dos Olivais,
1990-231 Lizbona, Portugalia.
2) Wykonawca zapewnił dla 7 Uczestników wyjazdu catering:
Lunch w dniach 04.11.2019 r., o godz. 13:00-14:00; 05.11.2019 r., o
godz. 13:00-14:00; 06.11.2019 r., o godz. 13:00-14:00, 07.11.2019
r., o godz. 13:00-14:00, który składał się z dnia obiadowego tj.
mięsnego i/lub wegetariańskiego i/lub wegańskiego (według
preferencji Uczestników wyjazdu) tj. Zupę oraz danie główne zimne
i/lub na ciepło, napój zimny i/lub gorący do wyboru przez
Uczestników wyjazdu. Wykonawca zapewnił minimum dwie
propozycje dań do wyboru
3) Kolacja w dniach 04.11.2019 r., w godz. 19:00-20:00; 05.11.2019
r., w godz. 19:00-20:00; 06.11.2019 r., w godz. 19:00-20:00,
07.11.2019 r., o godz. 19;00-20:00, która składał się z dania
gorącego i/lub zimnego tj. mięsnego i/lub wegetariańskiego i/lub
wegańskiego (według preferencji Uczestników wyjazdu) napoju
zimnego i/lub gorącego do wyboru przez Uczestników wyjazdu.
Wykonawca zapewnił minimum dwie propozycje dań do wyboru.

Uwagi do realizacji Przedmiotu Umowy: …………………………………….

………………………………………
Wykonawca
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……………………………………..
Zamawiający
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