Nr sprawy 9/AS/2019/ZO

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi noclegowe (ze śniadaniem i kolacją) w trakcie dwóch
szkoleń, które będą miały miejsce we Wrocławiu w dniach 5-6 i 19-20 listopada 2019 r., na
następujących warunkach:
1. Zapewnienie noclegu ze śniadaniem i kolacją dla około 20 uczestników podczas dwóch
dwudniowych szkoleń (łącznie około 40 noclegów za dwa dwudniowe szklenia):
a) pokoje maksymalnie dwuosobowe z oddzielnymi łóżkami i pełnym węzłem sanitarnym
(WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka, suszarka),
b) w przypadku zaistnienia sytuacji uczestnictwa w szkoleniu nieparzystej liczby osób lub
osób różnej płci , Wykonawca udostępni pokoje jednoosobowe,
c) na każdy pokój przypada 1 łazienka,
d) każdy pokój wyposażony w zestaw do zrobienia kawy i herbaty,
e) wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowanie w jednym hotelu,
f) standard hotelu dwu- lub trzygwiazdkowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
np. winda,
g) lokalizacja hotelu w maksymalnej odległości 5 km od dworca PKP lub PKS we
Wrocławiu,
h) dla każdej osoby nocującej musi być zapewniona 1 kolacja pierwszego dnia szkolenia
i 1 śniadanie drugiego dnia szkolenia:
i. śniadanie w formie stołu szwedzkiego - minimum: danie ciepłe, pieczywo, wędlina, ser,
warzywa, ciepłe napoje (kawa, herbata do wyboru, z dodatkami cukier, cytryna, mleko,
etc.), śniadanie podawane w godz. 7:00 - 8:00,
ii. kolacja – dopuszcza się w formie stołu szwedzkiego minimum: danie ciepłe, pieczywo,
wędlina, ser, warzywa, ciepłe napoje (kawa, herbata do wyboru, z dodatkami cukier,
cytryna, mleko, etc.) lub w formie posiłku złożonego z dwóch dań oraz kompotu,
kolacja podawana w godz. 18:00 – 19:00,
iii. śniadanie i kolacja przygotowane ze świeżych produktów w dniu usługi,
iv. śniadanie i kolacja podawane w tym samym obiekcie co usługa noclegowa, ,
v. śniadanie i kolacja podane na zastawie wielorazowej (ceramicznej, porcelanowej,
szklanej),
i) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o liczbie osób nocujących na 3 dni przed
szkoleniem.
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2. Zapewnienie kolacji dla dwóch wykładowców pierwszego dnia szkolenia podczas dwóch
dwudniowych szkoleń na takich samych warunkach jak w pkt. 1 h) (łączna ilość kolacji
wynosi 2 os. x 2 dni = 4 posiłki).
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