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Numer sprawy: DGA/14/10 

Załącznik A do SIWZ 

 
 
Przedmiot zamówienia: usługi konferencyjne dla cyklu spotkań informacyjno-doradczych w 
ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska 
Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; 
Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
I.  
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie cyklu spotkań informacyjno-doradczych, obejmujących 
wynajęcie sali konferencyjnej z cateringiem w przedziale od 30 do 50 osób oraz zapewnienie noclegu 
dla 4-6 osób. Spotkania odbywać się będą według harmonogramu: 

• Łódź w terminie 27 maja 2010r. (bez noclegu) 

• Gdańsk w terminie 17 czerwca 2010r. (nocleg) 

• Słupsk w terminie 18 czerwca 2010r. (nocleg) 

• Kielce w terminie 5 sierpnia 2010r. (bez noclegu) 

• Rzeszów w terminie 9 września 2010r. (nocleg) 

• Wrocław w terminie 7 października 2010r. (nocleg) 

• Katowice w terminie 18 listopada 2010r. (nocleg) 

• Poznań w terminie 16 grudnia 2010r. (nocleg) 
 
II.CPV: 55120000-7 usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji. 
 
III. 
Zakres dostaw objętych zamówieniem: 
Sala  

• sala na 50 osób 

• klimatyzacja,  

• zaciemnienie i regulowane oświetlenie, 

• ekran,  

• biała tablica z mazakami,  

• nagłośnienie, 2 mikrofony bezprzewodowe,  

• stół prezydialny na 4 osoby,  

• stolik na komputer i projektor, możliwość podłączenia do zasilania 230V min. 3 urządzeń 
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CATERING 

• kawa z ekspresu i herbata dostępne w sposób ciągły, po jednej porcji na osobę 

• herbata ekspresowa i owocowa, min. 3 rodzaje 

• soki minimum 0,25l na osobę serwowane z dzbanka (trzy rodzaje),  

• woda minimum 0,25l na osobę mineralna gazowana i niegazowana (w równych ilościach) 

• kubki o pojemności minimum 200 ml, cukier 10 g na osobę, mleko świeże 50 ml na osobę,  

• ciasteczka kruche minimum 10 dag na osobę  

• wyroby cukiernicze; drożdżówki, rogaliki  1 szt. o wadze 80g na osobę (do wyboru) 

• barek sałatkowy: sumaryczna gramatura 400 g/osobę, 3 rodzaje sałatek (w tym jedna jarska bez 

orzechów), 4 rodzaje kanapek (w tym jeden jarski bez orzechów), wszystko możliwe do 

konsumpcji bez użycia noża 

NOCLEG dla 4 - 6 osób  
 

• minimalny standard jakości obiektu: standard trzygwiazdkowy według kategoryzacji obiektów 

hotelarskich lub tożsamy z tym standardem dla obiektów nie posiadających kategoryzacji, 

• pokoje jednoosobowe z łazienką, 

• śniadanie wliczone w cenę doby hotelowej, dostępne od godz. 7.00, 

• nocleg nie musi znajdować się pod tym samym adresem, co sala konferencyjna, jednak w 

odległości nie większej niż 30 min. jazdy samochodem w godzinach porannych, 

• liczba osób zostanie podana na 7 dni przed spotkaniem. 

 
1. Ostateczna liczba uczestników spotkania zostanie podana na dwa dni przed spotkaniem.  

 
2. Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą za świadczone usługi odbędzie się na podstawie 

faktycznej liczby uczestników konferencji. 
 

3. Ośrodek, w którym odbywać się będą spotkania musi dysponować własnym, bezpłatnym 
parkingiem z co najmniej 15 miejscami parkingowymi. 

 
4. Przedstawiciel Wykonawcy będzie obecny w miejscu organizacji spotkania. 

 
5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w terminie 10 dni po podpisaniu 

umowy: 
• potwierdzenie rezerwacji pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkania, 
• trzy propozycje barów sałatkowych oraz dwie propozycje zestawów na przerwy 

kawowe, z których jeden będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.   


