Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia i termin:
Przedmiotem

zamówienia

jest świadczenie

usług

związanych

z organizowanym

przez

Katedrę

Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej seminarium naukowym w
dniach 21-22 września 2017 roku, w których zakres wchodzą: usługa hotelowa wraz z wyżywieniem, usługi
konferencyjne i inne niezbędne usługi związane z organizacją seminarium.
2. Wartość zamówienia:
Wszystkie kwoty zawarte w opisie „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” są wartościami brutto.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia o 30%.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia zależeć będzie od faktycznej ilości osób
korzystających ze świadczonej usługi. Zamawiający nie będzie wnosił przedpłaty bądź zaliczki na poczet
seminarium.
3. Wymagania dotyczące obiektu:
Hotel / pensjonat / pałac / zamek / dworek - zwanych dalej obiektem. Obiekt o standardzie co najmniej
trzygwiazdkowym.
4. Miejsce wykonania zamówienia:
Seminarium dla pracowników Katedry Elektroenergetyki jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym raz w
roku w tym samym terminie. Zamawiany obiekt ma znajdować się w spokojnym i cichym miejscu bez
ulicznego zgiełku i hałasu, otoczony przyrodą w pobliżu morze lub rzeka lub jezioro, w bliskim sąsiedztwie
lasu, szlaków turystycznych i rowerowych oraz bogate w walory krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe i
architektoniczne. Obiekt powinien znajdować się w Polsce, województwo pomorskie z dogodnym dojazdem
od strony Trójmiasta, maksymalnie do 100km od Politechniki Gdańskiej adres: Gdańsk 80-233, ul. G.
Narutowicza 11/12.
5. Liczba uczestników seminarium i pokoje w obiekcie:
Liczba uczestników seminarium – ok.26 osób.
Obiekt musi posiadać co najmniej niżej wymienione ilości pokoi.
Zapotrzebowanie na pokoje:

pok. 1-osobowy: 5 pokoi,
pok. 2-osobowy: 9 pokoi - (pokój typu twin),
pok. 3-osobowy: 1 pokój - (pokój typu twin).

Wszyscy uczestnicy mają być zakwaterowani w jednym obiekcie.
6. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
a) Zakwaterowanie uczestników seminarium w pokojach - jednoosobowych, dwuosobowych oraz
1-pok.trzyosobowy według wymagań z punktu 5, w dniach 21-22 września 2017 roku (jedna
doba hotelowa). Pokoje z łazienkami i z pełnym węzłem sanitarnym, w łazience musi znajdować
się podstawowe wyposażenie do dyspozycji gości, takie jak: mydło, żel pod prysznic, szampon,
ręczniki. Pokoje wyposażone w telewizor, internet, z klimatyzacją lub wentylacja mechaniczną i
ogrzewaniem. Pokoje nie mogą znajdować się bezpośrednio w okolicy sal restauracyjnych i
bankietowych. Rozliczenie finansowe zakwaterowania uczestników w pokojach nastąpi wg
faktycznie wykorzystanej usługi.
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b) Ceny noclegu w pokojach obejmują śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w restauracji
obiektu dla każdego uczestnika seminarium od godziny 8:00. Wyżywienie bez wychodzenia z
obiektu.
c) Przyjazd uczestników seminarium do obiektu w dniu 21 września 2017r. ok. godziny 9:00. W
przypadku braku dostępności pokoi o tej godzinie, obiekt umożliwi przechowanie bagażu
uczestnikom. Wyjazd uczestników seminarium w dniu 22 września 2017r. do godziny 12:00.
d) Wynajem na wyłączność jednej sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia obrad
seminarium w dniu 21 września 2017r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Sala konferencyjna z
przeznaczeniem na ok.30 osób na terenie obiektu. Sala konferencyjna ma być wyposażona w
klimatyzację lub wentylację mechaniczną oraz przygotowana w stoły ustawione w kształt
podkowy przykryte obrusem i w krzesła dla uczestników. Na stołach powinna znajdować się
woda niegazowana wraz ze szklaneczkami dla każdego uczestnika seminarium. Sala powinna
posiadać sieć wi-fi, stanowisko z rzutnikiem multimedialnym, laptop, wskaźnik laserowy, pilot do
prezentacji, ekran przeznaczony do rzutnika multimedialnego. Sprzęty muszą być kompatybilne
(muszą posiadać oprogramowanie, które umożliwi bezawaryjną obsługę plików w programach
takich jak: powerpoint, word, excel, adobe reader i przeglądarkę internetową). Wyposażenie sali
w odpowiednie okablowanie w celu podłączenia urządzeń przenośnych. Sala konferencyjna
powinna mieć nagłośnienie i być wyposażona w dwa mikrofony przenośne oraz posiadać
możliwość zaciemnienia. Wykonawca ma zapewnić obsługę sali konferencyjnej przed
rozpoczęciem obrad seminarium. Dokładny sposób ustawienia sali konferencyjnej zostanie
uzgodniony i podany przed rozpoczęciem seminarium.
e) Wymagania dotyczące wyżywienia uczestników seminarium: Posiłki powinny być przygotowane
ze świeżych produktów i wysokiej jakości oraz nieprzerobionych wcześniej;
-

Jedna przerwa kawowa podczas obrad seminarium w dniu 21 września 2017r. ok. godziny
11:30-12:00. Przerwa kawowa ma być serwowana w pobliżu sali konferencyjnej. Menu
przerwy

kawowej

powinno

zawierać:

wodę

niegazowaną,

soki

(pomarańczowy,

grapefruitowy), kawa z ekspresu ciśnieniowego (śmietanka, mleko, cukier), herbata (czarna,
zielona, owocowa, cytryna), ciasteczka, ciasta domowe, kanapki z serem, wędliną, rybą
wędzoną oraz warzywami na chrupkiej bagietce - 5 szt./os., owoce. Menu przerwy kawowej
zostanie przedstawione do akceptacji Zamawiającego co najmniej siedem dni przed
rozpoczęciem

seminarium. W

przypadku

braku

akceptacji

przez

Zamawiającego,

Wykonawca przedstawi poprawione ponowne menu do Zamawiającego. Rozliczenie
finansowe przerwy kawowej nastąpi wg faktycznej ilości wykorzystanej usługi.
-

Obiad w formie bufetu szwedzkiego w restauracji obiektu dla każdego uczestnika
seminarium w dniu 21 września 2017r. o godzinie 15:00. Obiad składający się z zupy, dania
głównego

mięsnego

i

bezmięsnego,

świeżych

surówek

i

sałatek

samodzielnie

przygotowanych, napoi zimnych oraz deseru wraz z kawą i herbatą (patrz pkt. wyżej). Obiad
powinien zawierać się w przedziale cenowym od 50zł do 60zł na osobę. Wyżywienie bez
wychodzenia z obiektu. Menu obiadu zostanie przedstawione do akceptacji Zamawiającego
na co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem seminarium. W przypadku braku akceptacji
przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawione menu do ponownej akceptacji
przez Zamawiającego. Rozliczenie finansowe obiadu nastąpi wg faktycznej ilości
wykorzystanej usługi.
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-

Organizacja kolacji grillowej w formie bufetu na terenie obiektu w dniu 21 września 2017r.
ok. godziny 19:00, dla uczestników seminarium. Kolacja grillowa składająca się z dań bufetu
gorącego, z dań bufetu zimnego wraz ze świeżymi sałatkami samodzielnie przygotowanymi,
napoi gorących i zimnych, z deseru. Kolacja grillowa powinna zawierać się w przedziale
cenowym od 90zł do 110zł na osobę. Menu kolacji grillowej zostanie przedstawione do
akceptacji Zamawiającego, na co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem seminarium. W
przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi poprawione
menu do ponownej akceptacji przez Zamawiającego. Rozliczenie finansowe obiadu nastąpi
wg faktycznej ilości wykorzystanej usługi.

f)

W ramach seminarium bez dodatkowych opłat obiekt zapewni: internet bezprzewodowy, parking
na terenie obiektu dla uczestników seminarium oraz dostęp jeżeli obiekt posiada do: boiska do
siatkówki, basenu, bilardu, siłowni, bowlingu.

g) Obiekt zapewni obsługę uczestnikom seminarium w zakresie typowym dla usług hotelowych i
gastronomicznych.
h) Zamawiający zastrzega sobie brak w czasie trwania seminarium, imprez muzycznych, głośnych
imprez okolicznościowych, remontów lub czynności zakłócających spotkania i przeprowadzenie
obrad seminarium.
i)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizji lokalnej obiektu przed podpisaniem umowy w celu
potwierdzenia czy obiekt spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
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