Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:

ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWEJ - ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE
UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ORAZ WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH
W JEDNYM MIEJSCU I CZASIE W TERMINIE 06-09 KWIETNIA 2011 - LICZBA OSÓB

150
ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE, ABY REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE HOTEL, ZWANY DALEJ
ZLECENIOBIORCĄ, POSIADAŁ I SPEŁNIAŁ NASTĘPUJĄCE WARUNKI UMOŻLIWIAJĄCE
REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a) Hotel ma swoją siedzibę na obrzeżach Warszawy (nie dalej niż 20km od Centrum) .
b) Do Hotelu jest dobry dojazd komunikacją miejska i publiczną (przystanek komunikacji
nie może być oddalony od Hotelu więcej niż 800 m).
c) Hotel jest oddalony od drogi krajowej lub powiatowej nie mniej niż 400 m.
d) Hotel posiada kategorię przynajmniej 3* (słownie: trzy gwiazdki).
e) Hotel jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia w dniach 6-9 kwietnia 2011 roku
w swojej siedzibie w Warszawie, zgodnie z adresem, przy czym miejsce realizacji
zamówienia stanowi jeden zwarty budynek będący własnością Hotelu z zastrzeżeniem
pkt. f) oraz teren rekreacyjny.
f) Na terenie Hotelu powinno znajdować się zabudowane miejsce rekreacyjne na ok. 150
osób – Zamawiający przewiduje organizację grillowego wieczoru integracyjnego.
g) Hotel zapewni zakwaterowanie, wyżywienie oraz sale konferencyjne w miejscu realizacji
przedmiotu zamówienia, w jednym budynku dla 150 osób. Zakwaterowanie, wyżywienie
oraz sale konferencyjne wynajęte przez Zleceniodawcę znajdują się w tym samym
miejscu.
h) Hotel posiada w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia (w jednym budynku)
odpowiednią liczbę pokoi umożliwiającą zakwaterowanie uczestników Konferencji.
i) Zamawiający oczekuje zakwaterowania w pokojach jedno i dwuosobowych oraz
apartamentach, przy czym Hotel udostępni na wynajem przynajmniej 40 pokoi
jednoosobowych lub dwuosobowych liczonych jako pokoje jednoosobowe.
j) Pokoje, w których zakwaterowani będą uczestnicy Konferencji mają ten sam standard
określony w Dz.U. z 2004r nr. 22 poz. 169, Załącznik nr 1. Hotel zapewnia dostęp do
internetu (przewodowy i bezprzewodowy) w każdym pokoju.
k) Hotel zapewni w miejscu realizacji zamówienia wyżywienie w postaci śniadań w dniach
7, 8 i 9 kwietnia 2011 r., obiadów w dniach 6, 7, 8 i 9 kwietnia 2011 r., obiadokolacji
w dniu 8 kwietnia 2011 r., uroczystej kolacji w dniu 6 kwietnia 2011 r. oraz kolacji
grillowej w dniu 7 kwietnia 2011 r.
l) Hotel posiada odpowiednie zaplecze (kuchnię, restaurację), umożliwiające realizację
przedmiotu zamówienia w zakresie wyżywienia.
m) Hotel posiada restaurację zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w zakresie
wyżywienia - jednorazowo dla 150 osób (nie jest możliwa realizacja wyżywienia dla 150
osób w systemie „na zmiany”).
n) Świadczenie usług żywienia powinno odbywać się wg ustawy z dnia 25.08.2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. nr 171 poz. 1225 z póz. zmianami).

o) Posiłki realizowane w zakresie realizacji wyżywienia, muszą być przygotowywane
w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia - catering nie jest możliwy.
p) Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności
i Żywienia.
q) W ramach oferty wyżywienia, przy realizacji przedmiotu zamówienia podczas
Konferencji w Hotelu, Hotel przedstawi przykładowe zróżnicowane menu w przypadku
obiadów i uroczystej kolacji (propozycje mięsne i rybne), które będą wiązały
Zleceniobiorcę w kwestii usługi wyżywienia dla uczestników Konferencji oraz uwzględni
w każdym posiłku kuchnię wegetariańską.
r) Hotel posiada w swojej siedzibie, w jednym budynku i wynajmie Zleceniodawcy dwie
sale konferencyjne położone obok siebie z możliwością połączenia ich w jedną na czas
planowanej sesji posterowej poprzez złożenie ściany dzielącej je.
s) Jedna sala (plenarna) będzie przeznaczona na wykłady na czas całej konferencji, druga
sala (posterowa) będzie potrzebna w dniu sesji posterowej oraz w dniu kolejnym.
t) Ustawienie sali konferencyjnej: kinowe oraz stolik dla przewodniczącego danej sesji.
u) Sale konferencyjne powinny spełniać następujące standardy:
 są salami konferencyjnymi, a nie salami przystosowanymi do obrad np. stołówką, salą
bankietową / taneczną / weselną,
 są salami klimatyzowanymi,
 ustawienie sali plenarnej będzie komfortowe, wielkość sali – min. 200m2, wysokość
(dla zapewnienia dobrej widoczności ekranu wszystkim uczestnikom konferencji) –
min. 4m,
 w salach nie mogą znajdować się filary ani inne elementy ograniczające widoczność
ekranu,
 sale konferencyjne są wyposażone w sprzęt audiowizualny (projektor multimedialny,
flipcharty, mikrofony bezprzewodowe, sale mają odpowiednie nagłośnienie itp.), duży
ekran oraz jest tam dostęp do internetu. Całe wyposażenie jest wliczone w cenę sali.
v) Hotel zapewni w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia sześć przerw kawowych dla
uczestników przedmiotu zamówienia (na 150 osób), obejmujące: kawę, herbatę, wodę
mineralną, bufet cukierniczy (ciasta, ciastka). Hotel przedstawi Zamawiającemu
przykładowe menu przedmiotowego bufetu.
w) Hotel posiada przy budynku Hotelu i udostępni nieodpłatnie parking (nie mniej niż 100
miejsc parkingowych) dla uczestników przedmiotu zamówienia.
x) Hotel w swoim wyposażeniu, w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia posiada
i udostępni nieodpłatnie uczestnikom przedmiotu zamówienia strefę rekreacyjną
(kręgielnia, bilard, cymbergaj itp.) a także ogrodzoną przestrzeń o charakterze parku lub
ogrodu, tak, aby uczestnicy mogli wypoczywać na zewnątrz budynku.
y) Hotel zagwarantuje, iż w terminie realizacji przedmiotu zamówienia, na jego terenie nie
będzie odbywać się inna konferencja o podobnej wielkości. Jednocześnie Zamawiający
przyjmuje do wiadomości, iż w tym samym terminie mogą przebywać w hotelu inni
goście, przy czym nie będą oni zakłócać przebiegu imprezy Zamawiającego.
z) Zleceniobiorca gwarantuje niezmienność kosztu realizacji zamówienia od osoby.
aa) Liczba uczestników przedmiotu realizacji może ulec zmianie (in minus). Liczba osób
stanowiąca podstawę rozliczenia zostanie podana Wykonawcy na 1 miesiąc przed datą
rozpoczęcia konferencji.
bb) Zamawiającemu przysługuje wizja lokalna!

