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WZP.270.79.2019 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

I. Przedmiot zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i obsługi dwóch 

jednodniowych spotkań o charakterze „Team building”. 

2. Pierwsze spotkanie należy zorganizować w terminie między 7 czerwca a 18 czerwca 2019 r. 

i będzie składać się z: 

a) części I uwzględniającej: 

i. wystąpienia przedstawicieli Zamawiającego, 

ii. warsztat – wystąpienie trenera zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

b) części II uwzględniającej: 

i. kolację z oprawą muzyczną. 

3. Drugie spotkanie należy zorganizować w terminie między 12 a 20 grudnia 2019 r. i będzie 

składać się z: 

a) części I uwzględniającej: 

i. wystąpienia przedstawicieli Zamawiającego, 

b) części II uwzględniającej: 

i. kolację z oprawą muzyczną. 

4. W ramach kompleksowej organizacji i obsługi spotkań Wykonawca zapewni: 

a) miejsce, w tym sale na część I i część II, 

b) usługi gastronomiczne,  

c) obsługę kelnerską,  

d) obsługę organizacyjną i techniczną. 

5. Dokładne terminy spotkań strony ustalą w kontaktach roboczych.  

6. Czas trwania jednego spotkania: do 10 godzin.  

7. Agendy spotkań Zamawiający ustali z Wykonawcą nie później niż na 2 dni robocze przed 

każdym spotkaniem. 

8. Wykonawca zapewni koordynatora spotkań, który na bieżąco będzie kontaktował się 

z Zamawiającym, nadzorował prace zespołu realizującego spotkania oraz będzie do dyspozycji 

Zamawiającego przez cały czas ich trwania. 

 

II. Ogólne warunki dotyczące przeprowadzenia spotkań  

 

1. Lokalizacja spotkań:  

1.1. Każde spotkanie odbędzie się w obiekcie położonym do 20 km od Pałacu Kultury i Nauki 

w m.st. Warszawa. Wskazana odległość mierzona będzie za pomocą portali umożliwiających 

pomiar odległości tj. www.targeo.pl lub www.maps.google.pl. Zamawiający nie dopuszcza 

pomiaru w linii prostej, jak również pomiarów z wykorzystaniem tras pieszych, rowerowych, 

a także dróg prywatnych oraz o ograniczonym dostępie. 

http://www.targeo.pl/
http://www.maps.google.pl/
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1.2. Wykonawca w ofercie przedstawi Zamawiającemu od 2 do 5 propozycji lokalizacji obu 

spotkań, odpowiadających wymaganiom określonym w rozdziale II. pkt. 1.1. Zamawiający 

będzie mógł wybrać lub odrzucić lokalizacje po uprzednich wizjach lokalnych. Wykonawca 

zorganizuje wizje lokalne w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Po 

dokonaniu wizji lokalnych Zamawiający wybierze miejsca organizacji spotkań. 

1.3. Zamawiający ustali ostateczne terminy organizacji spotkań w porozumieniu z Wykonawcą 

najpóźniej na 10 dni roboczych przed ich odbyciem.  

1.4. Wykonawca zapewni minimum 5 bezpłatnych miejsc parkingowych w miejscu organizacji 

każdego spotkania.  

 

2. Grupa docelowa: 

W każdym spotkaniu uczestniczyć będzie około 200 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników o 20%. O ostatecznej liczbie uczestników 

Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni roboczych przed każdym 

spotkaniem. 

 

3. Zakres warsztatu: 

3.1. Tematyka warsztatu powinna obejmować zagadnienia z zakresu psychologii biznesu, 

budowania zespołów, zasad skutecznej komunikacji i odnosić się do aspektów 

merytorycznych popartych przykładami.  

3.2. Warsztat powinien przybrać formę wykładu. 

3.3. Warsztat powinien trwać od 45 do 90 minut. 

3.4. Celem warsztatu będzie poprawa umiejętności z zakresu budowania zespołu 

i skutecznego komunikowania się, wzmocnienie poczucia identyfikacji z celami 

i realizowanymi zadaniami, zwiększenie aktywności i zaangażowania, zrozumienie wagi 

pracy zespołowej, w tym wzrost świadomości indywidualnego wkładu w funkcjonowanie 

zespołu. 

 

III. Zadania Wykonawcy 

 

1. Zapewnienie sali 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie sal na każde spotkanie z uwzględnieniem 

poniższych wymagań: 

1.1. Wykonawca zapewni salę na określoną liczbę uczestników, wskazaną w rozdziale II pkt. 2 

Opisu Przedmiotu Zamówienia, wyłącznie do dyspozycji Zamawiającego. 

1.2. Sala powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa, BHP, oświetlenia, akustyki i klimatyzacji. 

1.3. Wykonawca wykona oznaczenie tablic informacyjnych, oznaczenie szatni, toalet, sali itp. 

w celu ułatwienia poruszania się. 

1.4. Ostateczne przygotowanie sali będzie gotowe na godzinę przed spotkaniem. 

1.5. Wyposażenie sali: nagłośnienie, projektor multimedialny, kompatybilny z projektorem 

laptop oraz pilot ze wskaźnikiem do prezentacji (tzw. prezenterem), nagłośnienie 
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(mikrofony bezprzewodowe – 2 sztuki, głośniki ustawione po dwóch stronach sali), 

wzmacniacz dźwięku, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet. 

1.6. Wykonawca zapewni obsługę techniczną w trakcie spotkania.  

1.7. Wykonawca zapewni uczestnikom szatnię wraz z obsługą.  

1.8. Wykonawca zapewni obsługę szatni minimum na pół godziny przed rozpoczęciem 

spotkania do czasu zakończenia spotkania. 

 

2. Przygotowanie warsztatu 

W ramach organizacji warsztatu zadaniem Wykonawcy będzie: 

2.1. Zaproponowanie, do akceptacji Zamawiającego, minimum dwóch trenerów, 

posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii biznesu. 

2.2. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym agendy warsztatu.  

 

3. Zapewnienie cateringu  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za zapewnienie cateringu i obsługę kelnerską podczas 

kolacji planowanych na obu spotkaniach. Wykonawca zapewni miejsca siedzące dla wszystkich 

uczestników. Miejsce organizacji kolacji będzie dostępne jedynie dla uczestników spotkań. 

W ramach realizacji obu kolacji Wykonawca zapewni oprawę muzyczną. Kolacja składać się 

będzie z posiłków ciepłych oraz zimnej płyty podanych w formie szwedzkiego stołu wraz 

z napojami. 

Menu cateringowe dla każdego spotkania:  

3.1. Przekąski zimne: 

 przystawki w postaci 10 różnych dań zimnych (min. 180 g/osobę) i 5 różnych sałatek 

(min. 120 g/osobę),  

 dodatki adekwatne do przystawek: m.in. pieczywo, masło, chrzan, ćwikła. 

3.2. Dania gorące:  

 co najmniej 2 rodzaje zup do wyboru (min. 350 ml/osobę),  

 5 głównych dań ciepłych, w tym:  

o 2 dania mięsne (min. 170 g/osobę), 1 danie rybne (min. 170g/osobę), 2 dania 

wegetariańskie (min. 250 g/osobę), ciepłe dodatki do dań (min. 3 rodzaje w łącznej 

ilości co najmniej 150 g/osobę), 

o 3 różne rodzaje pieczywa, sosy/dodatki odpowiednie do serwowanych dań ciepłych 

– w ilości odpowiadającej liczbie osób. 

3.3. Desery: 

 wybór ciast (3 rodzaje) i mini deserów (3 rodzaje) – minimum 3 szt./osobę, 

 owoce przede wszystkim sezonowe, min. 4 rodzaje, podane w całości lub krojone, 

umieszczone w naczyniach dekoracyjnych, w łącznej ilości minimum 100 g na osobę. 

3.4. Napoje zimne i ciepłe:  

 świeżo parzona kawa z ekspresu wysokociśnieniowego bez ograniczeń,  

 cukier, słodzik, śmietanka lub mleko do kawy w dzbankach, świeża cytryna 

w plasterkach, wykałaczki – wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania 

(bez limitu), 
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 wrzątek, herbatę bez ograniczeń do wyboru spośród minimum 5 rodzajów herbat 

w torebkach (o wadze 1,5 - 2 g),  

 sok owocowy 100% – bez limitu min. 4 smaki (w równych ilościach), w tym co najmniej 

sok pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy oraz z czarnej porzeczki, 

 wino półwytrawne lub wytrawne w ilości 2 lampki na osobę, 

 woda mineralna 1 l na osobę, do wyboru spośród wody niegazowanej oraz gazowanej 

(Ilość wody niegazowanej powinna być dwukrotnie większa niż ilość wody gazowanej), 

 napoje gazowane, min. 0,5 l na osobę.  

 

4. Dodatkowe wymagania dotyczące cateringu 

4.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dwie propozycje menu do ostatecznego wyboru 

przez Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem każdego spotkania. 

4.2. Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być świeże, przygotowane 

z wysokiej jakości składników oraz estetycznie podane; produkty przetworzone (takie jak 

kawa, herbata, soki i inne) muszą mieć ważny okres przydatności do spożycia. 

4.3. Wykonawca zapewni 10-12-osobowe stoły wraz z miejscami siedzącymi w liczbie 

odpowiadającej liczbie uczestników spotkania. Stoły muszą być estetycznie nakryte 

(np. obrusy, serwety tekstylne). Na stołach mają być rozstawione napoje zimne oraz 

niezbędna zastawa. 

4.4. Wykonawca zapewni stoły bufetowe, na których będzie podane jedzenie. Stoły muszą być 

estetycznie nakryte (np. obrusy, serwety tekstylne).  

4.5. Zastawa powinna być ceramiczna/szklana, sztućce metalowe. Użyta zastawa powinna być 

czysta, nieuszkodzona, wysterylizowana. Wszystkie naczynia do posiłków powinny być 

szklane lub ceramiczne. Niedopuszczalne jest używanie naczyń i sztućców jednorazowych. 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów 

sanitarnych przy przygotowaniu posiłków. 

 

 


