
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2.1 do SIWZ 

 

CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych dla 29 osób, 

uczestników wizyty studyjnej do województwa pomorskiego organizowanej w ramach 

realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu 

systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr 

instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 

7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.  

 

2. LOKALIZACJA 

Miejsce wykonania zamówienia: usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się na terytorium 

Trójmiasta. 

 

3. TERMIN 

Usługa będzie realizowana w dniach 16-19.10.2012r. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wizyta studyjna do województwa pomorskiego – składa się z następujących usług: 

a) śniadanie – w dniach 17.10, 18.10 i 19.10.2012r. 

b) obiad – w dniu 17.10.2012r. 

c) kolacja -  w dniach 16.10, 17.10 i 18.10.2012r. 

d) trzy noclegi w pokoju jednoosobowym dla 5 osób w dniach: 16/17.10, 17/18.10 i 

18/19.10.2012r. 

e) trzy noclegi w pokoju dwuosobowym dla 24 osób (12 pokoi dwuosobowych) w dniach: 

16/17.10, 17/18.10 i 18/19.10.2012r. 

f) parking w dniach 16-19.10.2012r. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SALI RESTAURACYJNEJ 

Sala restauracyjna, w której będą podawane śniadania, obiady i kolacje powinna być wyposażona 

w stoły i krzesła w ilości min. na 29 osób.  

 

6. DODATKOWE WYMAGANIA LOKALOWE 

Pokoje noclegowe oraz sala restauracyjna powinny znajdować się w jednym budynku. Obiekt musi 

być przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 

7. OBSŁUGA HOTELARSKA 

Noclegi dla 29 osób w obiekcie hotelarskim posiadającym kategorię minimum „3 gwiazdek”. 

Wykonawca musi dysponować 5 pokojami jednoosobowymi i 12 pokojami dwuosobowymi (nie 

dopuszcza się zakwaterowania w domkach). Liczba uczestników może ulec zmianie. Łóżka 



  

powinny być oddzielone od siebie i stanowić odrębne posłanie. Wykonawca na życzenie 

Zamawiającego umożliwi w pierwszym dniu danego działania zamianę struktury dwóch pokoi 

jednoosobowych na jeden pokój dwuosobowy lub jednego pokoju dwuosobowego na dwa pokoje 

jednoosobowe. Pokoje muszą być wyposażone we własną łazienkę. Temperatura w pokojach nie 

może być niższa niż 21
0 
C i wyższa niż 23

0 
C. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYŻYWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić każdego dnia różnorodne wyżywienie dla wszystkich 

uczestników wizyty studyjnej. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji własną wersję menu, która będzie obowiązywać w trakcie realizacji 

wizyty studyjnej. Na menu składa się: 

a) obiad - zupa min. 300 ml/os., drugie danie (mięso/ryba) min. 170g/os., dodatki (ziemniaki 

lub ryż lub kasza lub frytki) min. 200g/os., surówki min. 100 g/os., deser, kompot lub soki 

min. 200ml/os. i woda mineralna min. 200ml/os., kawa, śmietanka do kawy, herbata, 

cytryna, cukier. 

b) śniadanie - potrawa gorąca – 200g/os., pieczywo (chleb i bułki) jasne i ciemne– 150 g/os., 

wędliny różne – 70 g/os., ryby różne 40 g/os.,  sery różne – 80g/os., masło – 30g/os., dżem – 

30 g/os., owoce (min. 3 rodzaje) – 150g/os., warzywa świeże różne, płatki śniadaniowe 

różne, jogurty – min. 1 szt/os., twarożek, mleko zimne i ciepłe , miód, kawa, śmietanka do 

kawy, herbata, cytryna, cukier, woda mineralna, soki. 

c) kolacja- potrawa gorąca – 200g/os., wędliny różne – 60 g/os., ryby różne - 60 g/os., sery 

różne - 60g/os, warzywa marynowane – 50 g/os., sałatka (warzywna, makaronowa ,mięsna 

itp. – 150 g/os., pieczywo (chleb i bułki) jasne i ciemne– 150 g/os., masło - 30 g/os., kawa, 

śmietanka do kawy, herbata, cytryna, cukier, woda mineralna, soki. 

Obiady przygotowane i wydane zostaną w formie bankietu zasiadanego wraz z profesjonalną 

obsługą kelnerską, śniadania i kolacje - w formie bufetu szwedzkiego. Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca zapewnił jednorodną zastawę stołową stosownie do ilości uczestników wizyty 

studyjnej, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach. Zamawiający nie 

dopuszcza użycia naczyń plastikowych. Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

 

9.       INNE USŁUGI  

Wykonawca zapewnia jedno miejsce parkingowe dla autokaru w dniach, w których odbywać się 

będzie wizyta studyjna. Miejsce parkingowe musi być  usytuowane bezpośrednio przy hotelu lub w 

odległości nie większej niż 500 metrów.  


