Nr sprawy 10/AS/2019/SZ

Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych na dwa szkolenia, które będą miały
miejsce:
- w Lublinie w dniach 8-9 i 22-23 października 2019 r.
- we Wrocławiu w dniach 5-6 i 19-20 listopada 2019 r.,
Każde szkolenie trwa cztery dni i jest rozłożone w czasie na dwa dwudniowe zjazdy. Zajęcia odbywają
się w godz. 9:00 - 18:00. W każdym szkoleniu bierze udział około 30 osób i 2 trenerów. Uczestnicy są
podzieleni na dwie grupy po 15 osób.
Wykonawca musi spełnić następujące warunki dotyczące sal szkoleniowych:
Udostępnić dwie sale szkoleniowych o powierzchni min. 30 m2 oraz przestrzeni do
świadczenia serwisu kawowego na czas trwania jednego czterodniowego szkolenia (łącznie
8 sal na jedno szkolenie):
a) każda sala przeznaczona dla minimum 15 osób do wyłącznego użytku uczestników
szkoleń,
b) sale zamknięte, bez możliwości przechodzenia i przebywania osób nie biorących udziału
w szkoleniu,
c) sale wyposażone w stoły i krzesła (z możliwością ich przestawiania), projektor
multimedialny, ekran projekcyjny, flipchart z czystymi kartkami i markerami,
bezprzewodowy i stały dostęp do Internetu,
d) w salach musi być możliwość podłączenia do sieci energetycznej,
e) sale muszą zapewniać uczestnikom warunki zgodne z zasadami BHP: oświetlenie (sale
z dostępem do światła dziennego), odpowiednia wentylacja, ogrzewanie,
f) przynajmniej jedna sala z dostępem dla osób niepełnosprawnych,
g) sale będą użytkowane każdego dnia szkolenia w następujących godzinach 08:00 – 18:30,
z uwzględnieniem przerw, w tym obiadowej oraz czasu na przygotowanie
i uporządkowanie sal,
h) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć w innych godzinach pod
warunkiem uzgodnienia tego faktu z grupą i w porozumieniu z Wykonawcą,
i)

Wykonawca wyznaczy miejsce do świadczenia serwisu kawowego,

j)

uczestnicy mają mieć zapewniony swobodny dostęp do serwisu kawowego,

k) w przypadku położenia sal szkoleniowych na różnych poziomach, serwis kawowy
powinien być świadczony dla każdej grupy oddzielnie (każda grupa liczy około 15 osób),
l)

Wykonawca zapewni stoły do świadczenia serwisu kawowego.
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