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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska obejmująca usługę konferencyjną, noclegową i  

gastronomiczną w ramach promocji projektu „Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej 

podczerwieni” według poniższych założeń: 

Cel spotkania – promocja dotychczasowych wyników,  wymiana doświadczeń, pogłębienie wiedzy z 

zakresu realizacji projektu w ramach programu TECHMASTRATEG 

Przewidywana liczba gości: 25 osób 

Miejsce: Hotel 

Termin konferencji: 17 - 18 maja 2022 r.  

2  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

 

Część składowa 

przedmiotu zamówienia 

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe 

Miejsce Hotel • co najmniej 4-gwiazdkowy1 

• Położony w odległości drogowej nie 

większej niż 100 km od siedziby 

Zamawiającego 

• Możliwość nieodpłatnego korzystania z 

parkingu hotelowego 

Usługa konferencyjna Sala konferencyjna 

dla 25 osób 

• Dostęp do sali konferencyjnej w dniu 

17.05 od godziny 14:00 

• Dostęp do sali konferencyjnej w dniu 

18.05 do godziny 15:00 

• Wyposażenie sali konferencyjnej: 

➢ klimatyzacja 

➢ nagłośnienie, w tym mikrofon 

➢ flipchart 

➢ projektor z możliwością podłączenia do 

laptopa 

➢ dostęp do szerokopasmowego Internetu 

➢ pomoc informatyczna 

Usługa noclegowa Zapewnienie pokojów 

dla łącznie 25 osób 

• co najmniej 5 pokojów 2-osobowych 

• pokoje dostępne od godz. 13:30 w dniu 

17.05.2022 r. do godz. 12:00 w dniu 

18.05.2022 r. 

                                                           
1 spełniający wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług 

gastronomicznych, dla hoteli określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz spełniających wymagania dla 

budynków zamieszkania zbiorowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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• łazienka w każdym pokoju 

Usługa gastronomiczna Zapewnienie 

wyżywienia w dniu 

17.05 w postaci mini 

lunchu, serwisu 

kawowego oraz kolacji; 

Zapewnienie 

wyżywienia w dniu 

18.05 w postaci 

śniadania, serwisu 

kawowego oraz obiadu 

  

• Mini lunch ok. godz. 14:00 w postaci 

przekąsek, owoców itp. 

• Serwis kawowy ciągły do godz. 19:00 w 

dniu 17.05 przed salą konferencyjną 

• Kolacja networkingowa zawierająca w 

menu co najmniej zupę, drugie danie, 

deser oraz napoje w postaci soków, wody, 

kawy, herbaty etc. 

• Śniadanie 

• Serwis kawowy ciągły przed salą 

konferencyjną od godz. 9:00 do godz. 

12:00 w dniu 18.05 

• Obiad ok. godz. 14:00 zawierający w 

menu co najmniej zupę, drugie danie, 

deser oraz napoje 

• Przy każdym posiłku wymagane jest 

uwzględnienie opcji wegetariańskich  

 


