
Nazwa 
kwalifikacji: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzeda ż usług turystycznych

Oznaczenie 
kwalifikacji: T.14

Numer zadania: 01

Kod arkusza: T.14-01-21.01-SG
Wersja arkusza: SG

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1. Informacja dla klienta o wyborze usługi  szkoleniowej w Centrum Konferencyjnym Conference P ark 

uwzględnia:
R.1.1 organizatora imprezy: Biuro Podró ży Pogoda na Turystyk ę    
R.1.2 termin realizacji usług w hotelu (wyłącznie) : 27.05.2021 
R.1.3 parking (wyłącznie) : tak
R.1.4 rodzaj środka transportu (wyłącznie) : autokar
R.1.5 rodzaj przerwy kawowej (wyłącznie) : energetyczna  i liczbę przerw kawowych w ciągu dnia (wyłącznie) : 1

R.1.6
menu wybranej przerwy kawowej (minimum 4 składniki spośród) : 
kawa; herbata czarna; herbata smakowa lub aromatyzo wana; woda niegazowana z cytryn ą i miętą; sok 
grejpfrutowy lub grejpfrut; sok jabłkowy; suszone owoce; jogurt; owo ce; desery

R.1.7 salę konferencyjną (wyłącznie) : srebrna
R.1.8 ustawienie (wyłącznie) : podkowa

R.1.9

dostępne wyposażenie wg oferty (minimum 3 urządzenia - wymienione w liczbie pojedynczej lub mnogiej - spośród ): 
rzutniki lub projektory; ekrany; mikrofon; nagło śnienie; scena; o świetlenie; łącze LAN lub Internet; Copy Center 
lub centrum kopiowania lub ksero, drukarka, skaner lub centrum umożliwiające kopiowanie, drukowanie, 
skanowanie  

R.1.10 podpis pracownika biura: Marcel Kuszewski  lub Kuszewski
R.2     Rezultat 2. Umowa o organizacj ę imprezy turystycznej 

uwzględnia:
R.2.1 miejsce zawarcia umowy: Szczecin ; termin zawarcia umowy: data z zakresu pomiędzy 12.01.2021 a 15.01.2021

R.2.2
dane Zamawiającego: Przedsi ębiorstwo Handlowe Progres, ul. Słoneczna 7, 
71-796 Szczecin

R.2.3
dane Organizatora: Biuro Podró ży Pogoda na Turystyk ę, ul. Bankowa 16, 
71-793 Szczecin

R.2.4
rodzaj i miejsce imprezy: szkoleniowo-integracyjna do Zielonej Góry  lub  
szkoleniowo-integracyjna do Centrum Konferencyjnego  Conference Park

R.2.5 termin: 27-28 maja 2021
R.2.6 środek transportu: autokar
R.2.7 łączny koszt imprezy: 19 800,00 lub 19 800
R.2.8 zaliczkę: 5 940,00 lub 5 940
R.2.9 liczbę egzemplarzy umowy: 2
R.2.10 podpis zamawiającego: Katarzyna Synak lub Synak

R.3     Rezultat 3. Faktura – procedura mar ży dla biur podró ży  
uwzględnia:

R.3.1
dane sprzedawcy (wyłącznie) : Biuro Podró ży Pogoda na Turystyk ę, ul. Bankowa 16,
71-793 Szczecin;  NIP: 851-333-56-56

R.3.2 numer konta: 67 2233 5656 0000 0000 3443 1123

R.3.3
dane nabywcy (wyłącznie) : Przedsi ębiorstwo Handlowe Progres, ul. Słoneczna 7, 
71-796 Szczecin;  NIP: 851-677-12-23

R.3.4 miejscowość: Szczecin , datę wystawienia: 01.02.2021

R.3.5
nazwę usługi: Impreza szkoleniowo-integracyjna do Zielonej Góry  w terminie
27-28.05.2021

R.3.6 ilość: 44 lub 1 

R.3.7
cenę jednostkową w zł dla ilości 44: 450,00 lub
cenę jednostkową w zł dla ilości 1: 19 800,00

R.3.8 razem wartość w zł: 19 800,00
R.3.9 sposób płatności: przelew 
R.3.10 termin płatności: 30 dni lub 02.03.2021 lub 03.03.2021

R.4 Rezultat 4. Polecenie przelewu zobowi ązania na rzecz Winnicy Jagna

uwzględnia:
R.4.1 nazwę odbiorcy: Winnica Jagna
R.4.2 adres odbiorcy: ul. Akacjowa 5, 66-003 Wyszyna
R.4.3 numer rachunku odbiorcy: 62 3454 2234 0000 0000 8766 9900
R.4.4 kwotę w zł: 5 720,00 lub 5 720
R.4.5 numer rachunku bankowego zleceniodawcy: 67 2233 5656 0000 0000 3443 1123

R.4.6
nazwę i adres zleceniodawcy: Biuro Podró ży Pogoda na Turystyk ę, ul. Bankowa 16,
71-793 Szczecin

R.4.7 tytuł przelewu: Grupa Szczecin 47/27-28.05.21/DiN
R.5     Rezultat 5. Trasa przejazdu autokaru podczas zwiedz ania Zielonej Góry i okolic 

uwzględnia:
R.5.1 zaznaczony przejazd na trasie Wyszyna - Łężyca (przez Wysokie) drogą nr 281
R.5.2 zaznaczony przejazd na trasie Łężyca - Zielona Góra drogą nr 281
R.5.3 zaznaczony przejazd z Zielonej Góry do Wilkanowa drogą 282
R.5.4 zaznaczony przejazd z Wilkanowa do Świdnicy w części trasy drogą nr 27
R.5.5 zaznaczony przejazd ze Świdnicy do Ochli drogą 279
R.5.6 zaznaczony przejazd z Ochli do rezerwatu "Zimna Woda" koło Kiełpina drogą 279
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