Załącznik nr 1 do OZUS
Nr postępowania: ZP/222/019/U/17
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagania dot. obiektu:
Hotel 3* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku,
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie lub obiekt
równy standardowi trzygwiazdkowego hotelu, wyposażony w bazę noclegową z codzienną obsługą pokoi
(ścielenie łóżek itp.). Warunki, które musi spełniać Wykonawca w celu właściwego zrealizowania
zamówienia:
Ze względu na realizację konferencji w Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej (KCIK) UG, Sopot, ul.
Andersa 27 preferowani będą Wykonawcy posiadający bazę noclegową w oddaleniu nie większym niż 15
min pieszo od budynku KCIK.
Odległość przez Zamawiającego weryfikowana będzie na podstawie wskazań serwisu internetowego
„Mapy Google”. Pod uwagę brana będzie najkrótsza trasa do pokonania pieszo, wskazana przez
powyższy serwis.
Zakwaterowanie (dla 23 osób) - nocleg dla wykładowców i uczestników konferencji w dniach:
a) 7/8/9.12 - 3 doby dla grupy 3 osób
b) 8/9/10.12 - 3 doby dla grupy 2 osób
c) 7/8/9/10.12 - 3 doby dla grupy 14 osób
d) 2/3/4/5/6/7/8/9.12 - 7 dób dla 1 osoby
e) 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11.12 - 9 dób dla 1 osoby
f) 7/8/9/10/11/12/13/14/15.12 - 8 dób dla 2 osób,
łącznie 82 osobo doby.
Standard pokoju:
a) pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe do samodzielnego korzystania,
b) dostęp do internetu z własnego komputera w pokoju,
c) łazienka – pełen węzeł sanitarny,
d) telefon,
e) TV.
Szczegóły dotyczące wyżywienia:
a) śniadania w formie tzw. bufetu szwedzkiego (na 23 osób) zawierające:
 min. pięć dań na ciepło
 przynajmniej dwa rodzaje pieczywa (jasne oraz ciemne),
 jogurt i mleko z płatkami śniadaniowymi (przynajmniej dwa rodzaje płatków),
 cztery rodzaje wędliny w plastrach
 dwa rodzaje sera w plastrach oraz ser pleśniowy lub ser wędzony
 warzywa: pomidor, ogórek i papryka pokrojone w plastry/cząstki
 dwa rodzaje ciasta oraz dwa rodzaje owoców
 dodatki w jednoporcjowych opakowaniach tj. dżemu, miód, masło, czekolada
 napoje: kawa, herbata, sok pomarańczowy, woda mineralna, dodatki do kawy/herbaty
takie jak mleko, cukier, cytryna w ilościach nieograniczonych
 - do dyspozycji gości ekspres ciśnieniowy.
Przykładowe menu: parówki, jajecznica, jogurt z płatkami, sałatka jarzynowa, pieczywo, dodatki
do pieczywa i napoje jw.
Pozostałe:
a) możliwość parkowania samochodów gości przy hotelu lub w jego pobliżu (parking oddalony
maksymalnie do 50 m od hotelu),
b) wyżywienie na osobę podczas konferencji: 3 śniadania,
c) bezpłatne WIFI na terenie hotelu,
d) na terenie hotelu musi znajdować się restauracja zapewniająca śniadania (szeroki wybór dań ciepłych
i zimnych),
e) rozpoczęcie doby hotelowej nie później niż o godz. 14:00,
f) Zakończenie doby hotelowej nie wcześniej niż o godz. 12:00.

