
 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

(dla części 1 – 3 zamówienia) 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Usługi zakupu miejsc noclegowych we Wrocławiu na potrzeby projektów prowadzonych 

przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty” 

ZP/SNH/09/2016 

 

 

I. Wykonanie zamówienia będzie polegać na:  

Zapewnieniu noclegów w pokojach jednoosobowych z łazienkami lub pokojach dwuosobowych z  
łazienkami do pojedynczego wykorzystania, z tym, że Wykonawca ma obowiązek zapewnienia 
noclegu każdej osobie w odrębnym pokoju. 

Przedmiotem zamówienia są usługi zakupu miejsc noclegowych na potrzeby pracowników SNH, 
zaproszonych gości i uczestników wydarzeń ESK 2016.  

Zamówienie składa się z następujących 3 części: 

CZĘŚĆ 1 zamówienia 

Część: 

Szacowana liczba 
osób do 

zakwaterowania 
 

Termin 
Standard  

(minimum) 

Szacowana łączna 
liczba 

zapotrzebowania 
(doby hotelowe) 

1 35  
26-29 październik 2016 r.  
(3 noclegi) 

3* 105 

Wymagania dotyczące noclegów:  

a) Obiekt, w którym realizowane będą usługi noclegowe musi być zlokalizowany: w 

maksymalnej odległości nie większej niż 1,5 km od Kina Nowe Horyzonty ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21, Wrocław, mierzonej za pomocą aplikacji Google Maps w trybie pieszym 

dostępnej pod adresem www: http://maps.google.pl, 

b) Standard hotelu: przynajmniej trzygwiazdkowy (w rozumieniu przepisów ustawy o 

usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z 

późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w 

sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 

tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 22 poz. 169 z późn. zm.), przyznanym na podstawie decyzji 

Marszalka Województwa Dolnośląskiego o zaszeregowaniu hotelu do odpowiedniej 

kategorii.  

c) Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania do 21 dób hotelowych, o czym 

poinformuje Wykonawcę do dnia 10 października 2016 r.  

d) Zamawiający do dnia 10 października 2016 r. (do końca dnia) potwierdzi Wykonawcy drogą 

elektroniczną lub pisemnie liczbę noclegów i pokoi w każdym dniu.  

  



 

 

 

CZĘŚĆ 2 zamówienia 

Część: 

Szacowana liczba 
osób do 

zakwaterowania 
 

Termin 
Standard  

(minimum) 

Szacowana łączna 
liczba 

zapotrzebowania 
(doby hotelowe) 

2 
Max 45 + sala 

konferencyjna  na 
50 os. 

25-30 październik 2016 r.  
(5 noclegów); 
28 października 2016 r. – 
sala konferencyjna 

3* 143 

Szczegółowe terminy przyjazdu: 

Termin 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Dzień wt/sr sr/cz cz/pt pt/so so/nd 

liczba 

osób  4 45  45 45  4 

 

Wymagania dotyczące noclegów:  

a) Obiekt, w którym realizowane będą usługi noclegowe musi być zlokalizowany: w  

maksymalnej odległości nie większej niż 1 km  od Kina Nowe Horyzonty ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21, Wrocław, mierzonej za pomocą aplikacji Google Maps w trybie pieszym 

dostępnej pod adresem www: http://maps.google.pl, 

b) Standard hotelu: przynajmniej trzygwiazdkowy (w rozumieniu przepisów ustawy o 

usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z 

późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w 

sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 

tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 22 poz. 169 z późn. zm.), przyznanym na podstawie decyzji 

Marszalka Województwa Dolnośląskiego o zaszeregowaniu hotelu do odpowiedniej 

kategorii.  

c) Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania do 28 dób hotelowych, o czym 

poinformuje Wykonawcę do dnia 10 października 2016 r.  

d) Zamawiający do dnia 10 października 2016 r. (do końca dnia) potwierdzi Wykonawcy drogą 

elektroniczną lub pisemnie liczbę noclegów i pokoi w każdym dniu.  

e) Wykonawca w części 2 zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom wydarzeń SALI 

KONFERENCYJNEJ w standardzie do 50 osób w układzie teatralnym (może być większa) w 

dniu 28 października 2016 r., w której odbędzie się pitching w ramach projektu US in Progres.  

Pora wynajmu: cały dzień.  

CZĘŚĆ 3 zamówienia 

Część: 

Szacowana liczba 
osób do 

zakwaterowania 
 

Termin 
Standard  

(minimum) 

Szacowana łączna 
liczba 

zapotrzebowania 
(doby hotelowe) 

3 14 
25-30 październik 2016 r.  
(5 noclegów) 

5* 68 



 

 

 

Wymagania dotyczące noclegów:  

a) Obiekt, w którym realizowane będą usługi noclegowe musi być zlokalizowany: w 

maksymalnej odległości nie większej niż 1,2 km od Kina Nowe Horyzonty ul. Kazimierza 

Wielkiego 19a-21, Wrocław, mierzonej za pomocą aplikacji Google Maps w trybie pieszym 

dostępnej pod adresem www: http://maps.google.pl, 

b) Standard hotelu: przynajmniej pięciogwiazdkowy (w rozumieniu przepisów ustawy o 

usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z 

późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w 

sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 

tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 22 poz. 169 z późn. zm.), przyznanym na podstawie decyzji 

Marszalka Województwa Dolnośląskiego o zaszeregowaniu hotelu do odpowiedniej 

kategorii.  

c) Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania do 13 dób hotelowych, o czym 

poinformuje Wykonawcę do dnia 10 października 2016 r.  

d) Zamawiający do dnia 10 października 2016 r. (do końca dnia) potwierdzi Wykonawcy drogą 

elektroniczną lub pisemnie liczbę noclegów i pokoi w każdym dniu.  

 

II. Informacje dodatkowe:  

1. Nocleg w pokojach jednoosobowych z łazienkami lub w pokojach dwuosobowych z łazienkami 

do pojedynczego wykorzystania. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia noclegu każdej osobie 

w odrębnym pokoju.  

2. Wykonawca zapewni  dostępność pokoi co najmniej od godz. 12.00 pierwszego dnia do godz. 

14.00 dnia ostatniego. 

3. Wykonawca zagwarantuje pomieszczenie, w którym zostaną złożone bagaże uczestników wizyt 

na okres od zakończenia ostatniej doby hotelowej do ich wyjazdu. 

4. Zamawiający wymaga zakwaterowania wszystkich gości hotelowych, w ramach danej części 

zamówienia w jednym budynku. 

5. Zamawiający zapłaci tylko za wykorzystaną usługę wg. cen jednostkowych określonych w 

formularzu ofertowym i potwierdzonej liczby uczestników przed wymaganą datą przyjazdu. 

6. W przypadku konieczności zmiany terminu usługi z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

zakłada się możliwość uzgodnienia innego terminu dogodnego zarówno dla Zamawiającego jak i 

Wykonawcy. O konieczności zmiany terminu Zamawiający  poinformuje Wykonawcę na 

minimum 10 dni przed terminem realizacji usługi. 

7. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wygenerowanych w trakcie pobytu w 

obiekcie przez gości, które nie są objęte przedmiotem zamówienia (np. kosztów wyżywienia, 

kosztów połączeń telefonicznych, pay-tv, korzystania z minibarku, usług dodatkowych itp.). 

8. Na terenie obiektu/hotelu musi być zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu za pomocą WiFi, 

a w przypadku braku sieci bezprzewodowej dopuszcza się dostęp za pomocą sieci przewodowej 

(np. kablem ethernetowym).  


