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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie wyżywienia i noclegów, wynajem sali konferencyjnej
w ośrodku przystosowanym do organizowania konferencji i szkoleń, zaopatrzonym w zaplecze
gastronomiczne i 2 oddzielne sale: konferencyjną i konsumpcyjną zlokalizowane w jednym
budynku (ewentualnie w budynkach połączonych trwale bez konieczności wychodzenia na
zewnątrz) dla 200 osób - uczestników konferencji, w ośrodku położonym w odległości nie
większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego oraz usługa transportowa w czasie sesji terenowej,
w dniach od 15 do 17 września 2021 r. w związku z organizacją konferencji

naukowej

podsumowującej 70 lat pracy Świętokrzyskiego Parku Narodowego "Świętokrzyski Park
Narodowy. Przyroda i człowiek".
2.

Sale: konferencyjna (na 200 miejsc siedzących) i konsumpcyjna (na 200 miejsc siedzących) oraz
pokoje noclegowe muszą znajdować się w jednym budynku na terenie ośrodka (ewentualnie
w budynkach połączonych trwale bez konieczności wychodzenia na zewnątrz).

3. Wykonawca zapewni bezpłatnie 120 miejsc parkingowych na terenie ośrodka dla uczestników
konferencji.
4. Pokoje 1, 2 i 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym wg poniższej specyfikacji:
- 30 pokoi 1 - osobowych
- 40 pokoi 2 - osobowych
- 30 pokoi 3 - osobowych
5. Sala konferencyjna musi:
- być wyposażona w rzutnik multimedialny, ekran, komputer, tablicę, 2 mikrofony bezprzewodowe,
wskaźnik laserowy,
- posiadać dobrą akustykę oraz profesjonalny system nagłośnienia,
- być wyposażona w klimatyzację,
- być dobrze oświetlona,
- w pobliżu sali toalety ogólnodostępne.
6. Sala konferencyjna wykorzystywana będzie wg. poniższego planu:
15 września (środa): 15.00 – 19.30
16 września (czwartek): 9.00 – 19.00
7. Wyżywienie na jedną osobę w wariancie tradycyjnym i wegetariańskim:
- 2 śniadania - w formie stołu szwedzkiego, dwa dania ciepłe, zimna płyta (wędliny, nabiał, warzywa,
napoje gorące i zimne),
- 3 obiady - dwa dania gorące, deser, napoje zimne,
- kolacja - jedno danie gorące, zimna płyta (wędliny, nabiał, warzywa, napoje gorące i zimne),
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- kolacja uroczysta – posiłek dwudaniowy, ponadto dwa dania gorące, zimne przystawki, napoje gorące
i zimne, ciasta, owoce
- 3 serwisy kawowe - ciasto, napoje gorące i zimne.
8. Wykonawca zapewni transport uczestnikom konferencji w czasie sesji terenowej w dniu 17 września
2021 roku, godz. 9.00 – 15.00 – 2 autokary (każdy po min. 50 miejsc siedzących), wyposażone
w klimatyzację i nagłośnienie: łączny przebieg wyniesie ok. 100 km.
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