Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wynajem ośrodka konferencyjnego na szkolenie,
zaplanowane w terminie 4-6 października 2017r.
Usługa w ramach projektu Geothermal4PL Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii
geotermalnej na terenie obszarów objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce realizowanego w programie EOG
(Norweski Mechanizm Finansowy).

1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa hotelarska w zakresie zakwaterowania, wynajmu sali konferencyjnej i 2 sal do przeprowadzenia
warsztatów, w związku z organizacją w dniach 5-6 października 2017 szkolenia w ramach projektu
Geothermal4PL Wsparcie zrównoważonego rozwoju i wykorzystania płytkiej energii geotermalnej na terenie obszarów
objętych programem Mieszkanie Plus w Polsce realizowanego w programie EOG (Norweski Mechanizm
Finansowy).
2.

Miejsce realizacji zamówienia: Szkolenie planowane jest w granicach administracyjnych
województwa świętokrzyskiego, w odległości do 20 km od Kielc (poza terenem miasta Kielce).
Rejon Gór Świętokrzyskich jest szczególnie atrakcyjnym miejscem dla geologów ze względu na
zróżnicowaną budowę geologiczną, w tym różnorodność typów litologicznych budujących podłoże
gruntowe, warunkujących zastosowanie gruntowych pomp ciepła. Rejon ten jest również
dogodnym miejscem spotkania dla uczestników z różnych stron Polski.

3.

Termin realizacji zamówienia: 4-6 października 2017

4.

Szczegółowe wymagania:
Obiekt zasilany przez odnawialne źródła energii, ciepła Ziemi i/lub energii słonecznej, z
możliwością prezentacji ich instalacji i działania/wykorzystania.
Lokalizacja ośrodka w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego, poza
Kielcami ale nie dalej niż 20 km od Kielc.
Zapewnienia noclegowe: Wykonawca musi dysponować pokojami z łazienkami: w terminie 4-5
października 2017r. – min. 10 pokojami 2-osobowymi oraz 20 pokojami 1-osobowymi oraz, w
terminie 5-6 października 2017r. – min. 55 pokojami 2-osobowymi oraz 30 pokojami 1osobowymi. Minimum 20 pokoi o podwyższonym standardzie (pokoje z klimatyzacją, lodówką).
Doba hotelowa dla osób wskazanych przez Zamawiającego rozpoczynać się będzie o godzinie
8.00 w dniu planowanego przyjazdu, zaś kończyć – o godzinie 18.00 w dniu planowanego
wyjazdu.
Wykonawca zapewni bezpłatnie możliwość przechowania przez osoby zakwaterowane w obiekcie
bagaży w pomieszczeniu zamykanym, bez dostępu osób trzecich.
Zapewnienie miejsc postojowych: dla 50 samochodów osobowych oraz 2 autokarów
Zapewnienie sali konferencyjnej:

o
sala dostępna dla organizatorów i uczestników konferencji w dniu 5 października w
godzinach: 09.00-14.00
o
miejsca siedzące dla 170 osób, preferowane ustawienie kinowe
o
sala wyciszona, z klimatyzacją, z możliwością odpowiedniego zaciemnienia dla potrzeb
prowadzenia prezentacji, wyposażona w wysokiej jakości ekran i rzutnik multimedialny,
umożliwiający uczestnictwo w prezentacji ze wszystkich miejsc na sali,
o
nagłośnienie sali wraz z 3 mikrofonami bezprzewodowymi,
o
możliwość ustawienia kabiny dla tłumaczy symultanicznych
o
zapewnienie stołu prezydialnego i 5 miejsc siedzących dla prowadzących przez cały czas
trwania konferencji,
o
zapewnienie obsługi technicznej, w tym do sprzętu audiowizualnego (serwis IT) w trakcie
całej konferencji,
o
dostęp dla niepełnosprawnych ruchowo
Zapewnienie
o
o

możliwości zorganizowania punktu rejestracji uczestników konferencji w holu ośrodka od
godz. 8.00 w dniu 5 października 2017 r.,
zapewnienie możliwości zorganizowania sesji posterowej (w holu lub w dodatkowym
pomieszczeniu dobrze oświetlonym, pozwalającym na prezentację 10 posterów),

Zapewnienie 2 sal na organizację warsztatów. Każda sala:
o
miejsca siedzące dla 60 osób,
o
sala wyciszona, z klimatyzacją, z możliwością odpowiedniego zaciemnienia dla potrzeb
prowadzenia prezentacji, wyposażona w wysokiej jakości ekran i rzutnik multimedialny,
umożliwiający uczestnictwo w prezentacji ze wszystkich miejsc na sali,
o
nagłośnienie sali wraz z 2 mikrofonami bezprzewodowymi,
o
sala dostępna dla organizatorów i uczestników konferencji w dniu 5 października w
godzinach: 14.00-19.30 oraz w dniu 6 października w godzinach 9.00 – 14.00
o
zapewnienie obsługi technicznej na wypadek awarii sprzętu audiowizualnego w trakcie
warsztatów,
o
dostęp dla niepełnosprawnych ruchowo
Zapewnienie osobnej sali na lunch
o
Lunch w formie stojącej, stoliki koktajlowe dla 170 osób (minimalna liczba uczestników
120 osób – maksymalna 170 osób)
o
Zapewnienie zaplecza do obsługi serwowania posiłków
Zapewnienie sali na uroczystą kolację
o
o

Kolacja dla 170 osób (minimalna liczba uczestników 120 osób – maksymalna 170 osób)
Zapewnienie zaplecza do obsługi serwowania posiłków

Wszystkie pomieszczenia muszą spełniać wymogi wynikające z przepisów BHP, sanitarnych i
pożarowych.
Wykonawca zezwala na zorganizowanie przez Zamawiającego zewnętrznej obsługi cateringowej
na potrzeby lunchu i uroczystej kolacji, oraz zapewni podmiotowi wskazanemu przez
Zamawiającego dostęp do stosownego zaplecza.

