
 

 

 

 
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z usługami 

towarzyszącymi przygotowaniu, organizacji i obsłudze planowanych przez Zamawiającego do dnia 

31.03.2015 roku szkoleń i kursów organizowanych w ramach 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, 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 

Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w odległości do 5 km od centrum 

Białegostoku. Za centrum Białegostoku uznaje się Rynek Kościuszki. 
 

3. TERMIN I PLANOWANE KATEGORIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji wszystkich zaplanowanych przez Zamawiającego 

szkoleń/kursów od dnia podpisania umowy do 31.03.2015 r. Szkolenia/ kursy odbywać się będą  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, co najmniej 10 dni przed działaniem w formie 

pisemnej lub telefonicznej rezerwacji. 

KATEGORIA I – Szkolenia 

dwudniowe 
„Stres, wypalenie zawodowe  

i asertywność” 

2 szkolenia dla grup po 21 osób; 

 

trzydniowe 

„Sposoby negocjacji i radzenia 

sobie z psychomanipilacją” – 2 

szkolenia; 

„Metodyka pracy asystenta 

rodziny” – 2 szkolenia 

4 szkolenia dla grup po 21 osób; 

KATEGORIA II –Kursy specjalistyczne 

czterodniowe „TSR I stopnia” 2 kursy dla 2 grup po 17 osób  

 

Zamawiający dopuszcza negocjacje z Wykonawcą w sprawie terminu realizacji poszczególnych 

kategorii zamówienia. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZAMÓWIENIA 

Kategoria I – Szkolenia  

Szkolenia dwudniowe składają się z następujących usług: 

a) pierwszy poczęstunek kawowy podawany w pierwszym i drugim dniu szkolenia, 

b) drugi poczęstunek kawowy uzupełniany przez cały dzień podawany w pierwszym i drugim 

dniu szkolenia, 

c) dwudaniowy obiad w pierwszym i drugim dniu szkolenia, 



  

d) śniadanie - osobom nocującym- w drugim dniu szkolenia, 

e) kolacja – osobom nocującym – w pierwszym dniu szkolenia, 

f) nocleg w pokoju jednoosobowym, 

g) nocleg w pokoju dwuosobowym, 

h) sala szkoleniowa w pierwszym i drugim dniu szkolenia. 

Szkolenia trzydniowe składają się z następujących usług: 

a) pierwszy poczęstunek kawowy podawany w pierwszym, drugim i trzecim dniu szkolenia, 

b) drugi poczęstunek kawowy uzupełniany przez cały dzień podawany w pierwszym, drugim 

 i trzecim dniu szkolenia, 

c) dwudaniowy obiad w pierwszym, drugim i trzecim dniu szkolenia, 

d) śniadanie - osobom nocującym- w drugim i trzecim dniu szkolenia, 

e) kolacja – osobom nocującym – w pierwszym i drugim dniu szkolenia, 

f) dwa noclegi w pokoju jednoosobowym, 

g) dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, 

h) sala szkoleniowa w pierwszym, drugim i trzecim dniu szkolenia. 

Kategoria II –Kursy specjalistyczne 
Kursy specjalistyczne czterodniowe składają się z następujących usług: 

a) pierwszy poczęstunek kawowy podawany w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym dniu 

szkolenia, 

b) drugi poczęstunek kawowy uzupełniany przez cały dzień podawany w pierwszym, drugim, 

trzecim i czwartym dniu szkolenia, 

c) dwudaniowy obiad w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym dniu szkolenia, 

d) śniadanie - osobom nocującym- w drugim, trzecim i czwartym dniu szkolenia, 

e) kolacja – osobom nocującym – w pierwszym, drugim i trzecim dniu szkolenia, 

f) trzy noclegi w pokoju jednoosobowym, 

g) trzy noclegi w pokoju dwuosobowym, 

h) sala szkoleniowa w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym dniu szkolenia. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI HOTELARSKIEJ 

Dopuszcza się zakwaterowanie uczestników wyłącznie w pokojach jedno- i dwuosobowych. Łóżka 

powinny być oddzielone od siebie i stanowić odrębne posłanie. Zakwaterowanie powinno odbyć się 

w pierwszym dniu szkoleń/kursów, maksymalnie do godziny 12.00. Hotel musi dysponować 

minimalnie 100 miejscami noclegowymi: 20 pokoi jednoosobowych oraz 40 pokoi dwuosobowych. 

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

niż 21
0 

C i wyższa niż 23
0 

C. 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. 

Szacowana ilość pokoi jednoosobowych i dwuosobowych w zależności od kategorii (podana ilość 

odnosi się do pojedynczego działania): 

 

KATEGORIA I – Szkolenia 

W przypadku działań dla grup po 21 osób  

a) 4 pokoje jednoosobowe, 

b) 6 pokoi dwuosobowych, 

 

KATEGORIA II –Kursy specjalistyczne 

W przypadku kursów dla grup po 17 osób: 

a) 3 pokoje jednoosobowe, 



  

b) 5 pokoi dwuosobowych, 

 

Podane powyżej liczby osób nocujących są wartością szacunkową. W sporadycznych przypadkach 

może zdarzyć się, iż wszyscy uczestnicy danego szkolenia/kursu będą korzystać  

z noclegu, lub żaden z nich. Dlatego też dokładna liczba osób nocujących zostanie podana przed 

rozpoczęciem szkolenia/kursu. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYŻYWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić różnorodne wyżywienie dla każdego uczestnika 

szkolenia/kursu (śniadania i kolacje – wyłącznie osobom nocującym) Wybrany do realizacji 

zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji własną wersję menu, która 

będzie obowiązywać w trakcie realizacji działań. Ogólnie na menu składa się: 

a) pierwszy poczęstunek kawowy - kawa, śmietanka do kawy, herbata, cytryna, cukier, woda 

mineralna gazowana i niegazowana, soki, kanapki –3szt/os., owoce (min. 3 rodzaje) – 

150g/os. 

b) drugi poczęstunek kawowy uzupełniany przez cały dzień - kawa, śmietanka do kawy, 

herbata, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, kanapki –1szt/os., 

owoce (min. 3 rodzaje) – 150g/os., ciasto (typu sernik, wuzetka, kremówka itp.) – 

2szt=150g/os., 

c) 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. 

d) śniadanie - potrawa ciepła – 200g/os., pieczywo jasne i ciemne – 150 g/os., wędliny różne – 

80 g/os., sery – 80g/os., masło – 30g/os., dżem – 30 g/os., owoce (min. 3 rodzaje) – 

150g/os., warzywa świeże, płatki śniadaniowe, jogurty – min. 1 szt./os., twarożek, mleko 

zimne i ciepłe, miód, kawa, śmietanka do kawy, herbata, cytryna, cukier, woda mineralna, 

soki. 

e) kolacja - dwa rodzaje potrawy gorącej (mięsna i jarska) – po 200g/os., wędliny (swojskie, 

wędzone, rolady mięsne, pasztety, pieczenie itp.) –100 g/os., ryby (wędzone, śledź, łosoś 

itp.) - 80g/os., sery (żółte, pleśniowe, wędzone itp.) - 60g/os, warzywa świeże – 50g/os., 

warzywa marynowane (papryka, grzyby, ogórki itp.) - 50g/os. dwa rodzaje sałatki 

(warzywna, makaronowa, mięsna itp.) – po 100 g/os., pieczywo 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. Poczęstunek kawowy 

powinien być ustawiony w lub przy sali szkoleniowej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

zapewnił jednorodną zastawę stołową stosownie do ilości uczestników szkolenia/kursu, obrusy na 

nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach. Zamawiający nie dopuszcza użycia naczyń 

plastikowych. Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SALI RESTAURACYJNEJ 

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

w stoły i krzesła w ilości adekwatnej do liczby uczestników danego szkolenia/kursu. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAL SZKOLENIOWYCH  

Wykonawca musi dysponować 3 salami szkoleniowymi – jedna o powierzchni min. 30 m
2 

i dwie  

o powierzchni min. 60 m
2
. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania maksymalnie trzech 



  

sal jednocześnie w tym samym terminie. Sale muszą być klimatyzowane i wyposażone  

w następujący sprzęt: 

a) sprzęt do prezentacji (ekran, flipchart, stół pod rzutnik i pod laptop, zasilanie  

z przewodami),  

b) nagłośnienie, mikrofony bezprzewodowe, możliwość odtworzenia dźwięku z laptopa, 

c) stoły i tapicerowane krzesła (w ilości adekwatnej do liczby uczestników danego 

szkolenia/kursu), 

d) stół recepcyjny przy wejściu do sal, 

e) mównica dla trenera oraz stół prezydialny. 

Zamawiający, co najmniej 3 dni przed danym działaniem wskaże godziny w jakich sale 

szkoleniowe powinny być dostępne dla Zamawiającego. Działania realizowane będą w dniach 

tygodnia - od poniedziałku do piątku. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania 

maksymalnie trzech sal jednocześnie w tym samym terminie. Stoły i krzesła powinny być ustawione 

w podkowę. Zamawiający dopuszcza zmiany w ustawieniach wynikające ze specyfiki danego 

działania. Ewentualne zmiany będą zgłoszone Wykonawcy co najmniej 3 dni przed danym 

działaniem. Sale muszą posiadać zaplecze sanitarne – toalety powinny znajdować się w pobliżu sal 

szkoleniowych.  

Sale muszą spełniać następujące wymogi: 

- bezpieczeństwa, 

- oświetleniowe,  

- akustyczne,  

- temperatura w sali powinna oscylować w przedziale 20-24 
0
C. 

 

9. DODATKOWE WYMAGANIA LOKALOWE 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości nieodpłatnego korzystania z miejsc 

parkingowych, którymi dysponuje. Pokoje noclegowe, sale szkoleniowe oraz sala restauracyjna 

powinny znajdować się w jednym budynku. Obiekt musi być przystosowany do obsługi osób 

niepełnosprawnych.  

 

10. INNE USŁUGI  

Wykonawca musi zapewnić: 

 możliwość oznaczenia sal szkoleniowych oraz drzwi wejściowych hotelu przez 

Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie 

informatyzacji i promocji POKL; 

 przechowywanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz sprzętu (laptop, rzutnik) 

w wyodrębnionym, zamkniętym pomieszczeniu; 

 przechowywanie bagaży uczestników szkoleń/kursów do czasu zakwaterowania i po 

wykwaterowaniu, w wyodrębnionym, zamkniętym pomieszczeniu, 

 zabezpieczenie sal szkoleniowych w czasie przerw między zajęciami, przed ingerencją osób 

trzecich. 


