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  Załącznik nr 6 do SIWZ  
- Usługi hotelarskie i cateringowe oraz usługi wynajmu sal konferencyjnych  

na potrzeby organizacji „Obozów innowacji”  
w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”. 

-ZP/PN/SZP/20/2013. 
Usługa hotelarska/gastronomiczna/konferencyjna: 
 

 
Lp. 
 

 
Warunek 

 
Opis 

 
1. 

 
Wymagania w zakresie obiektu w 
którym świadczone będą usługi  
 

Zarówno catering jak i noclegi oraz wynajem sali konferencyjnej 
będą miały miejsce na terenie powiatu jeleniogórskiego lub 
powiatu Jelenia Góra. 
Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie 4 (czterech) 
pobytów dla szacunkowej łącznej liczby 60 uczestników w 5-
dniowych szkoleniach – Obozach Innowacji.  
Każda z 4 grup szkoleniowych składać się będzie z maksymalnie 15 
osób (maksymalnie 60 osób).  
 
Obiekt/ kompleks obiektów w którym odbywać się będzie 
szkolenie (Obóz Innowacji) powinien znajdować się w mieście 
Jelenia Góra lub w granicach powiatu jeleniogórskiego w 
maksymalnej odległości od dworca PKS/PKP do 5 km oraz 
posiadać dogodne połączenie komunikacji miejskiej/ podmiejskiej. 
Odległość 5 km to odległość obiektu od najbliższego dworca PKP, 
PKS w powiecie (co oznacza że może to być PKP/PKS w Jeleniej 
Górze, Szklarskiej Porębie, Karpaczu itp.  – istotne jest aby 
odległość do obiektu z dworca nie wynosiła więcej niż 5 km). 
Pozostałe wymagania: 
- obiekt/ kompleks obiektów powinien zostać wybudowany lub 
wyremontowany nie wcześniej niż 10 lat przed dniem 
opublikowania niniejszego postępowania; 
- standard zakwaterowania: hotele, pensjonaty, centra 
szkoleniowo- wypoczynkowe spełniające standardy obiektów 
trzygwiazdkowych według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 18 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi 
hotelarskie (Dz. U. z 2006 roku Nr 22 poz. 169). 
- w obiekcie/ kompleksie obiektów świadczy się usługi 
konferencyjne; 
- zaplecze sanitarne sal konferencyjnych dostosowane do liczby 
uczestników; osobne toalety dla mężczyzn i kobiet- znajdujące się 
w bezpośrednim sąsiedztwie Sali konferencyjnej; 
- możliwość wcześniejszego (najpóźniej w dniu poprzedzającym 
szkolenie) dostarczenia i przechowania materiałów 
konferencyjnych. 
- pokoje powinny być wyposażone w pełny węzeł sanitarny. 
Zakwaterowanie w pokojach rozpoczyna się od godziny 9:00 
pierwszego dnia pobytu i trwa do godziny 13:00 ostatniego 
(piątego) dnia pobytu. 
 
 

 
2. 

 
Catering 
- KOSZTY OSOBOWE 
/będą poniesione w zależności od 

 
W ramach usługi cateringu Wykonawca zapewni: 
 
-  posiłki wymienione poniżej, 
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faktycznej liczby uczestników/ 
 

- naczynia szklane oraz metalowe sztućce (filiżanki, szklanki, 
talerze głębokie, talerze płytkie, łyżki, noże, widelce, łyżeczki do 
kawy/herbaty) 
- podgrzewacze do posiłków, w którym będą przechowywane 
dania gorące, 
- obrusy pod naczynia z posiłkami oraz serwetki papierowe. 
 
Wykonawca przedstawi 3 propozycje menu do akceptacji 
Zamawiającego na 3 dni przed szkoleniem (Obozem Innowacji). 
 
Serwis kawowy (ciągły) – 5 (pięć) serwisów kawowych (jeden 
każdego dnia) przeznaczony dla maksymalnie 15 osób. Serwis 
kawowy powinien składać się z: kawy, herbaty w saszetkach, 
wrzątku, wody mineralnej - niegazowanej, soku owocowego, 
cukru, ciasta biszkoptowego (lub podobnego). 
 
Obiad – 5 (pięć) obiadów (zupa, danie główne, deser – w formie 
szwedzkiego stołu lub serwowany) dla maksymalnie 15 osób.  
 
Przystawka/zupa: możliwość wyboru z co najmniej dwóch dań 
(zup lub innych przystawek), w tym jedno bezmięsne. 
 
Danie główne: możliwość wyboru z co najmniej dwóch dań 
głównych, w tym jedno bezmięsne, ziemniaki/ryż, warzywa 
gotowane/surówka.  
 
Deser: możliwość wyboru, z co najmniej 2 rodzajów deserów. 
 
Kolacja - 4 (cztery) kolacje składające się z minimum 1 posiłku na 
ciepło oraz przekąski na zimno, masła, pieczywa. W ramach kolacji 
powinny być również podane napoje: herbata w saszetkach, kawa, 
wrzątek, woda mineralna. 
 
Podczas trwania usługi Wykonawca zapewni obsługę (min. 1 
osoba), która będzie czuwała nad zachowaniem czystości oraz 
prawidłowym działaniem pogrzewaczy. 
 
Miejsce wydawania posiłków powinno znajdować się w tym 
samym obiekcie, w którym zakwaterowani są uczestnicy szkolenia 
– Obozu Innowacji. Niedopuszczalne jest, aby posiłki serwowano 
w tym samym pomieszczeniu, w którym będą odbywały się 
szkolenia. Nie dotyczy serwisu kawowego. 
 
Zamawiający ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z posiłków 
(śniadanie, obiad, kolacja, przerwa kawowa) dla maksymalnie 
dwóch osób w dniu przyjazdu (np. w sytuacji, kiedy z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego uczestnik nie będzie obecny na 
szkoleniu – Obozie Innowacji). 
Wykonawca zobowiązuje się do terminowego przygotowania i 
podania posiłków, zgodnie z ramowym planem danego  szkolenia; 
oraz do: 
- zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów 
sanitarnych przy przygotowaniu posiłków; 
-   przygotowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego 
żywienia, urozmaiconych i pełnowartościowych, świeżych 
produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia; 
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3. 

 
Usługa hotelarska 
- KOSZTY OSOBOWE 
/będą poniesione w zależności od 
faktycznej liczby uczestników/ 
  

 
Zakwaterowanie (wraz ze śniadaniem) w obiekcie hotelarskim o 
standardzie minimum 3 gwiazdkowym, w pokojach 
dwuosobowych i jednym jednoosobowym wyposażonych z pełen 
węzeł sanitarny oraz nieograniczony dostęp do Internetu dla 
grupy: max. 15 osób x 4 noce (7 pokoi dwuosobowych i jeden 
jednoosobowy). Hotel musi dysponować pokojami 
przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 
W ramach noclegu Wykonawca zapewni: 
- 7 pokoi dwuosobowych i jeden jednoosobowy: ze śniadaniem. 
Pokoje z łazienką, wraz z dostęp do bezpłatnego 
bezprzewodowego Internetu.  
 
Lista osób korzystających z noclegu zostanie przekazana 
Wykonawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem 
spotkania. 
 
Zamawiający ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z jednego 
pokoju (jedno lub dwuosobowego) w dniu przyjazdu (np. w 
sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
uczestnik nie będzie obecny na szkoleniu – Obozie Innowacji). 

 
4. 

 
Wynajem sali szkoleniowej 
- KOSZTY BEZWZGLĘDNE 
/będą poniesione niezależnie od 
faktycznej liczby uczestników/ 
  

 
Sala szkoleniowa powinna znajdować się w tym samym obiekcie – 
kompleksie obiektów, w którym zakwaterowani są uczestnicy 
szkoleń – Obozów Innowacji. Sale powinny spełniać wymogi 
bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do liczby 
uczestników szkoleń.  
 
Każda sala powinna być klimatyzowana/ ogrzewana, wyposażona 
w projektor multimedialny, laptop, flipchart z blokiem, markery 
oraz odpowiednią ilość krzeseł a także miejsca do pisania (stół/ 
krzesła z pulpitem) dla wszystkich uczestników. Sala musi mieć 
zapewniony dostęp do Internetu. 
 
Sala konferencyjna (o powierzchni minimum 95m

2
) przeznaczona 

dla ok. 20 osób (pozwalająca na swobodną pracę ok. 20 osób w 
trzech podgrupach), dostępna przez 5 dni od godz. 8:00 do 18:00. 
Ustawienie krzeseł w podkowę z możliwością podziału na 5 wysp, 
stół prezydialny przeznaczony dla dwóch osób, sala powinna 
posiadać dostęp do światła dziennego oraz możliwość regulacji 
oświetlenia sztucznego, a także możliwość zasłonienia okien. 
Sala szkoleniowa powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa i 
higieny pracy w odniesieniu do liczby uczestników szkoleń oraz 
odpowiednio oznakowane. –zgodnie z wytycznymi 
zamawiającego. 
Wymagania w zakresie obsługi technicznej podczas szkoleń: 
- Wykonawca zapewni co najmniej jedną osobę do obsługi 
technicznej w trakcie trwania Szkolenia, dostępną przynajmniej na 
1 godzinę przed rozpoczęciem Szkolenia oraz w trakcie Szkolenia 
na wezwanie zamawiającego. 
- Montaż przekazanych przez zamawiającego banerów i roll- upów 
najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Szkolenia; 
- wykonawca zapewni obsługę akustyczno- techniczną podczas 
Szkolenia. 
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5. 

 
Uwagi i terminy 
  

 
Obiekt hotelowy winien być wyposażony w strzeżony parking 
(minimum 15 miejsc parkingowych – płatnych indywidualnie przez 
uczestników szkoleń - Obozów Innowacji). 
 
Terminy szkoleń (Obozów Innowacji): wyznaczony zostanie przez 
Zamawiającego najpóźniej z co najmniej 14 dniowym 
wyprzedzeniem (dni kalendarzowe) w miesiącach:  
- lipiec 2013 (pierwszy),  
- sierpień 2013 (drugi),  
- lipiec 2014 (trzeci),  
- sierpień 2014 (czwarty).  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń – 
Obozów Innowacji. W przypadku takiej zmiany Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę z co najmniej 14 dniowym 
wyprzedzeniem.  
 
Na 3 dni robocze przed terminem szkolenia Zamawiający przekaże 
Wykonawcy ramowy program szkolenia – Obozu Innowacji, na 
podstawie którego określone zostaną godziny posiłków oraz 
pozostałe kwestie organizacyjne. 
 
Koszt usługi hotelarskiej i gastronomicznej będzie uzależniony od 
liczby osób faktycznie uczestniczących w szkoleniu. Zamawiający 
zastrzega iż wskazane w opisie ilości osób są ilościami 
maksymalnymi. 

 

Informacje dodatkowe: 

- Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia w pierwszym oraz ostatnim dniu 

szkolenia (Obozu Innowacji)  pomieszczenia do przechowywania bagażu w przypadku braku 

dostępności pokoi. 

- W przypadku propozycji menu obiadu Zamawiający dokona wyboru jednego zestawu dla 

całej grupy (z wyjątkiem osób spożywających posiłki specjalne np. wegetariańskie – dla 

których dokona osobnej rezerwacji). 

-  Zamawiający dopuszcza aby sala dysponowała jedynie wentylacją mechaniczną – przy 

założeniu iż Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę wentylatorów (tj. taką która zapewni 

komfort pracy dla ok. 20 osób) 

-  Zamawiający nie wymaga aby obiekt dysponował płatnym parkingiem. Zamawiający 

wymaga aby parking był strzeżony. Zamawiający dopuszcza Wykonawców dysponujących 

miejscami parkingowymi na parkingu zamykanym, monitorowanym oraz oświetlonym. 

- Pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych ruchowo, 

oznaczają pokoje bez barier architektonicznych wyposażone w łazienkę z dodatkowym 

uchwytem pod prysznicem. Pokoje muszą posiadać wszelkie usprawnienia, tak aby osoba 

niepełnosprawna ruchowo (np. poruszająca się na wózku inwalidzkim) mogła swobodnie (i 

bez pomocy osób trzecich) korzystać z podstawowego wyposażenia (toaleta, łazienka, 

telefon, TV, okno (otwieranie/zamykanie), ewentualnie urządzenie do przygotowywania 

kawy/herbaty, itp.). 
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Zarówno pokój jak i dostęp do tego pokoju (korytarze, windy, parking, itp.)musi być 

pozbawiony barier architektonicznych. 

- Za wystarczającą ilość pokoi przystosowanych dla osób niepełnosprawnych zamawiający 

uzna przynajmniej 10% z ogólnej ilości  pokoi pozostawionych do dyspozycji 

Zamawiającemu. 


