Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W celu wykonania Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) zapewnienia w terminie 11-12 grudnia 2017 r. :
 sal konferencyjnych wyposażonych w stałą klimatyzację, ekran o wymiarach minimum 2 x 3
metry (preferowany wysuwany z góry), rzutnik multimedialny, komputer/laptop kompatybilny
z rzutnikiem i wyposażony w oprogramowanie umożliwiające realizację prezentacji podczas
konferencji, nagłośnienie sali, 3 mikrofony bezprzewodowe do jednoczesnego wykorzystania,
dostęp do internetu bezprzewodowego dla wszystkich uczestników:
o 11 grudnia 2017 r. od godz. 9:00 dwóch sal:
 dla 60 osób
 dla 40 osób
o 12 grudnia 2017 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00 trzech sal:
 dla 20 osób
 dla 40 osób
 dla 40 osób
 miejsc noclegowych o standardzie minimum trzech gwiazdek dla 100 osób w pokojach
jednoosobowych z 11 na 12 grudnia 2017 r., ze śniadaniem
w jednym obiekcie zlokalizowanym w Warszawie i okolicach w odległości do 50 km od Dworca
Centralnego;
2) zapewnienia dostępu do bezpłatnego bezprzewodowego Internetu we wszystkich wykorzystywanych
pokojach;
3) zapewnienia bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników konferencji w dniach 11-12 grudnia
2017 r.;
4) zapewnienia zaplecza w postaci pokoju do wykorzystania przez Zamawiającego, wyposażonego w
minimum trzy biurka/stoły, krzesła dla sześciu osób, komputer stacjonarny z pakietem MS Office (2007
lub wyższy), drukarkę barwną laserową oraz infrastrukturę techniczną umożliwiającą podłączenie
dodatkowego sprzętu (komputerów, laptopów, drukarek) i łączność z Internetem;
5) zapewnienia miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej, gdzie przez cały czas trwania
konferencji będzie serwowany poczęstunek dla 100 osób jednocześnie - 11 grudnia 2017 r. w
godzinach 10:00 – 19:00, 12 grudnia 2017 r. w godzinach 8:30 – 14:00. - kawę, herbatę, wodę
mineralną gazowaną i niegazowaną oraz soki 100% (minimum dwa rodzaje serwowane w dzbankach);
6) W trakcie 4 przerw w konferencji (po 2 przerwy każdego dnia) Wykonawca zapewni pięć rodzajów
przekąsek oraz kawę, herbatę, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną oraz soki 100% (minimum dwa
rodzaje serwowane w dzbankach);
7) zapewnienia restauracji lub osobnej sali w budynku, w którym znajduje się sala konferencyjna, w
której serwowany będzie lunch bufetowy z miejscami do siedzenia dla 100 osób jednocześnie w dniach
11-12 grudnia 2017 r. Wykonawca zapewni minimum jedną zupę, cztery dania główne – ciepłe, w tym
jedno wegetariańskie (dopuszczalne danie rybne), trzy rodzaje dodatków, minimum cztery sałatki,
minimum trzy rodzaje deseru oraz napoje jak w przypadku przerwy kawowej;
8) zapewnienia restauracji lub osobnej sali w budynku, w którym znajduje się sala konferencyjna, w
której serwowana będzie kolacja bufetowa z miejscami do siedzenia dla 100 osób jednocześnie 11
grudnia 2017 r. Wykonawca zapewni gorący bufet z minimum trzema daniami gorącymi z dodatkami,
w tym jedno danie wegetariańskie, bar sałatkowy, stacje serów oraz wędlin, minimum cztery rodzaje
deseru, zimne i gorące napoje;
9) do obiektu musi być dobry dojazd komunikacją miejską z centrum Warszawy – okolice Dworca
Centralnego;
10) zorganizowania w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej lub lobby stoiska recepcyjnego
dedykowanego tylko dla uczestników szkolenia z dostępem do prądu i Internetu od 11 grudnia 2017 r.
od godziny 9:00 do 12 grudnia 2017 r. do godziny 14:00;
11) zapewnienie oznakowania informacyjnego o spotkaniu w lobby obiektu i przy sali konferencyjnej;

12) zapewnienia możliwość umieszczenia rollupów lub banerów w sąsiedztwie stoiska recepcyjnego, lub
bezpośrednim sąsiedztwie sali na czas trwania spotkania;
13) zagwarantowania standardu obiektu na poziomie minimum trzech gwiazdek; zapewnienia wszystkich
niezbędnych usług w obiekcie, w którym odbędzie się spotkanie.

