FashionTech & FashionSustain Berlin 14.01 – 17.01
https://www.fashiontech.berlin/en/
1. Rejestracja i opłacenie biletów dla dwóch osób na wydarzenie FashionTech +
FashionSustain
2. Transport lotniczy bez przesiadek(o ile to możliwe), lub maksymalnie jedną
przesiadką na miejsce targów Rzeszów - Berlin - Rzeszów
● Wylot dnia 14.01
● Powrót dnia 17.01
Cena biletu powinna obejmować wszelkie koszty w tym opłaty lotniskowe, bagaż
rejestrowany, opłaty manipulacyjne, opłaty za odprawę, podatki, ubezpieczenie etc.
Wykonawca dostarczy komplet biletów Zamawiającemu w terminie ustalonym z
Zamawiającym.
Czas na przesiadkę w ramach zaproponowanych lotów nie może wynosić więcej niż
3 godziny na lotnisku transferowym
3. Zapewnienie transportu na terenie miasta
● Transport lotnisko - hotel - lotnisko pierwszego i ostatniego dnia wyjazdu
● Transport komunikacją miejską w trakcie trwania wyjazdu
4. Zakwaterowanie
Wykonawca zapewni zakwaterowanie wraz z wyżywieniem dla 2 pracowników w
dniach od 14.01 do 17.01 2019 r. Zakwaterowanie powinno mieć miejsce w jednym
obiekcie hotelowym lub w hotelu apartamentowym. Wykonawca zapewni jeden pokój
dwuosobowy ze śniadaniem i kolacją. Obiekt hotelowy musi być położony w
odległości pozwalającej na dojazd samochodem lub komunikacja miejską w czasie
maksymalnie 15 minut.
Minimalna liczba gwiazdek obiektu hotelowego to 3.
Obiekt hotelowy musi posiadać średnią ocenę na Booking.com powyżej 8,0 pkt. lub na
Google powyżej 4.0

5. Wykonawca ubezpieczy 2 pracowników Zamawiającego na cały okres podróży

MWC Barcelona 24.02 - 01.03
https://www.mwcbarcelona.com/
1. Rejestracja i opłacenie biletów dla dwóch osób na wydarzenie MWC Barcelona
(Exhibition Pass)
2. Transport lotniczy bez przesiadek(o ile to możliwe) na miejsce targów Rzeszów Barcelona - Rzeszów lub Warszawa - Barcelona - Warszawa
● Wylot dnia 24.02
● Powrót dnia 01.03
Cena biletu powinna obejmować wszelkie koszty w tym opłaty lotniskowe, bagaż
rejestrowany, opłaty manipulacyjne, opłaty za odprawę, podatki, ubezpieczenie etc.
Wykonawca dostarczy komplet biletów Zamawiającemu w terminie ustalonym z
Zamawiającym.
3. Zapewnienie transportu na terenie miasta
● Transport lotnisko - hotel - lotnisko pierwszego i ostatniego dnia wyjazdu
4. Zakwaterowanie
Wykonawca zapewni zakwaterowanie wraz z wyżywieniem dla 2 pracowników w
dniach od 24.02 do 01.03 2019 r. Zakwaterowanie powinno mieć miejsce w jednym
obiekcie hotelowym lub w hotelu apartamentowym. Wykonawca zapewni jeden pokój
dwuosobowy ze śniadaniem i kolacją. Obiekt hotelowy musi być położony w
odległości pozwalającej na dojazd samochodem lub komunikacja miejską w czasie
maksymalnie 30 minut.
Minimalna liczba gwiazdek obiektu hotelowego to 3.
Obiekt hotelowy musi posiadać średnią ocenę na Booking.com powyżej 8,0 pkt. lub na
Google powyżej 4.0

5. Wykonawca ubezpieczy 2 pracowników Zamawiającego na cały okres podróży

