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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

I. Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i obsługi 

trzydniowego szkolenia dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

2. Celem szkolenia jest spotkanie ze statystykami z urzędów wojewódzkich i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego, obsługujących sprawozdawczość dla Ministra Zdrowia 

w celu przeszkolenia nowej kadry z obsługi Systemu Statystyki Ochrony Zdrowia 

(SSOZ) oraz ujednolicenia interpretacji niektórych zapisów w Programie badań 

statystycznych statystyki publicznej oraz w formularzach. 

3. Przez kompleksową organizację i obsługę Zamawiający rozumie zapewnienie usług 

hotelarskich, gastronomicznych, restauracyjnych, zapewnienie sali konferencyjnej 

z wyposażeniem, obsługę organizacyjną i techniczną na potrzeby przeprowadzenia 

konferencji, usługi transportowe. 

4. Szkolenie odbywać się będzie w hotelu lub ośrodku szkoleniowo/konferencyjnym 

zwanym dalej „hotelem” odpowiadającym standardom hotelu co najmniej 

trzygwiazdkowego. 

5. Wymagane jest, aby szkolenie oraz noclegi wraz z posiłkami odbywały się w tym 

samym miejscu/kompleksie. Nocleg, sala konferencyjna, miejsce podawania posiłków 

mogą znajdować się w innych budynkach będących częścią jednego kompleksu, 

z zastrzeżeniem, że będą oddalone od siebie nie więcej niż 200 m w linii prostej. 

6. Termin szkolenia: trzy dni robocze pomiędzy 1 października a 10 listopada 2017, 

w terminie ustalonym przez Strony.  

 

II. Ogólne warunki dot. Obsługi spotkania szkoleniowego 

1. Lokalizacja spotkania – propozycja miejsca organizacji szkolenia:  

 Hotel położony w okolicach Warszawy w odległości nie większej niż 60 km od 

Centrum. 

 Hotel zawierający w swojej kubaturze część szkoleniowo-konferencyjną.  

 Wykonawca zapewni dla uczestników szkolenia 15 bezpłatnych miejsc 

parkingowych. Odległość miejsc parkingowych od miejsca szkolenia nie powinna 

być większa niż 300 metrów. 
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2. Liczba uczestników:  

 W szkoleniu uczestniczyć będzie maksimum 50 osób.  

 Uczestnikami spotkania będą osoby wskazane przez Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje, iż wskazana liczba uczestników szkolenia może zostać 

zmniejszona do 45 osób, co będzie miało wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

zgodnie z postanowieniem umowy. 

 

III. Zadania Wykonawcy 

1. Zapewnienie sali konferencyjnej dla 50 osób. 

 Wykonawca zapewni salę konferencyjną wyłącznie do dyspozycji 

Zamawiającego. 

 Przez cały czas trwania szkolenia Wykonawca zapewni uczestnikom szatnię 

wraz z obsługą.  

 Sala konferencyjna będzie całkowicie przygotowana na godzinę przed 

konferencją tzn. zakończony montaż sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia 

prezentacji, sprzętu do nagłośnienia, zakończone prace związane z ustawieniem 

miejsc siedzących. 

1.1. Sala konferencyjna: 

 dostępna przez dwa dni trwania szkolenia w godzinach wskazanych w agendzie 

szkolenia; 

 spełniająca wymogi bezpieczeństwa, oświetlenia, akustyki i klimatyzacji; 

 miejsca siedzące, dostosowane odpowiednio do liczby uczestników 

z możliwością notowania lub ustawienia laptopa. Uczestnicy muszą mieć 

zapewniony swobodny widok na ekran z każdego miejsca sali. Uczestnicy muszą 

mieć zapewnione swobodne dojście do wszystkich miejsc siedzących; 

 wyposażenie sali: nagłośnienie (2 mikrofony), projektor multimedialny, 

kompatybilny z projektorem laptop oraz pilot ze wskaźnikiem do prezentacji, 

zapewnienie bezprzewodowego oraz przewodowego dostępu do Internetu, 

obsługa techniczna dostępna przez cały czas trwania szkolenia; 

 wyposażenie w laptopy/komputery - sztuk 4 przez dwa dni trwania szkolenia 

umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj. m.in. do wyświetlania 

prezentacji. 



 

3 
 

2. Zapewnienie usługi gastronomicznej i restauracyjnej w trakcie szkolenia dla 

maksymalnie 50 osób. 

2.1. Całodzienny serwis kawowy przez 2 dni trwania szkolenia obejmujący:  

 ciastka deserowe, (min. dwa rodzaje, min.150 g./osoba); 

 ciasto porcjowane (świeżo pieczone ciasta drożdżowe, min.100g/osoba); 

 kawy z ekspresu i herbaty bez limitu, (Wykonawca zapewni dodatki adekwatne 

do ilości osób: cukier, mleko, śmietanka, cytryna); 

 0,25 l soki owocowe na osobę w trzech smakach (np. jabłkowy, pomarańczowy, 

porzeczkowy); 

 wodę mineralną bez ograniczeń, do wyboru spośród wody niegazowanej oraz 

gazowanej. Ilość wody niegazowanej powinna być dwukrotnie większa niż ilość 

wody gazowanej. 

2.2.  Wykonawca zapewni całodzienne wyżywienie składające się z: 

 pierwszy dzień szkolenia: obiad i uroczysta kolacja; 

 drugi dzień szkolenia: śniadanie, obiad, kolacja; 

 trzeci dzień szkolenia: śniadanie. 

2.3. Wykonawca zapewni śniadanie drugiego i trzeciego dnia szkolenia: 

 śniadanie będzie składać się z minimum: jednego ciepłego dania (np. parówki, 

jajecznica), wędliny (dwa rodzaje), serów (dwa rodzaje), pieczywa (chleb, bułki), 

warzywa surowe (minimum dwa rodzaje np. pomidory, ogórki), napojów zimnych 

(woda mineralna gazowana i niegazowana, dwa rodzaje soków owocowych), 

napojów gorących (kawa, herbata). 

2.4. Wykonawca zapewni obiad w formie bufetu pierwszego i drugiego dnia szkolenia: 

 obiad składający się z: zupy (jeden rodzaj), ciepłego dania (minimum dwa 

rodzaje do wyboru), sałatek (minimum dwa rodzaje do wyboru), deseru (minimum 

dwa rodzaje ciasta do wyboru), napojów zimnych (woda mineralna gazowana 

i niegazowana, dwa rodzaje soków owocowych), napojów gorących (kawa, 

herbata). 

2.5. Wykonawca zapewni kolację drugiego dnia szkolenia: 

 kolacja składać się będzie z minimum: jednego dania ciepłego (np. parówki, 

jajecznica, placki), wędliny (zimna płyta), serów (dwa rodzaje), pieczywa (chleb, 

bułki), warzywa surowe (minimum dwa rodzaje np. pomidory, ogórki), napojów 
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zimnych (woda mineralna gazowana i niegazowana, dwa rodzaje soków 

owocowych), napojów gorących (kawa, herbata); 

 Zamawiający w cenie kolacji dopuszcza możliwość organizacji kolacji w formie 

grilla. 

2.6. Wykonawca zapewni uroczystą kolacją w formie bufetu pierwszego dnia szkolenia: 

 Wykonawca zapewni miejsca siedzące dla wszystkich uczestników szkolenia. 

Miejsce organizacji kolacji uroczystej będzie dostępne jedynie dla gości 

i przedstawicieli Zamawiającego. Maksymalna liczba osób biorąca udział 

w kolacji: 50.  

 kolacja składać się będzie z posiłków ciepłych oraz zimnej płyty, podanych 

w formie szwedzkiego stołu wraz z napojami. Napoje zimne ustawione na 

stołach. Bufet menu podczas uroczystej kolacji będzie zawierać minimum: 

o 2 główne dania ciepłe (zupa, drugie danie), przystawki w postaci: różne 

dania zimne (w tym przynajmniej jedno jarskie), sałatki – w ilości 

odpowiadającej liczbie osób; 

o różne rodzaje pieczywa (razowe, jasne pszenne, mini bułeczki), masło, 

sosy/dodatki odpowiednie do dań serwowanych w formie zimnej płyty – 

w ilości odpowiadającej liczbie osób; 

o ciasta domowe (np. sernik wiedeński, drożdżowe)- 100 g na osobę; 

o soki owocowe różne rodzaje (0,25l/osobę), woda mineralna gazowana 

i niegazowana bez ograniczeń, kawa z expresu, herbata różne rodzaje bez 

limitu; 

o owoce sezonowe (100g na osobę). 

2.7. Dodatkowe wymagania dotyczące posiłków: 

 dla każdego z posiłków Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 

minimum trzy propozycje menu do ostatecznego wyboru przez Zamawiającego 

na 14 dni roboczych przed terminem szkolenia; 

 każda propozycja menu musi posiadać opcję: z daniem mięsnym i daniem  

jarskim; 

 wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie 

świeże, muszą charakteryzować się wysoką, jakością w odniesieniu do użytych 

składników oraz estetyki podania; produkty przetworzone (takie jak kawa, 

herbata, soki i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia; 
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 wszystkie produkty muszą być świeże, podane w czystych naczyniach, owoce 

muszą być umyte; 

 zapewnienie serwisu kelnerskiego podczas serwowania posiłków i przerw 

kawowych; 

 godziny rozpoczęcia posiłków oraz przerwy kawowej zgodne będą z godzinami 

wyznaczonymi w agendzie szkolenia; 

 posiłki powinny być podane na zastawie stołowej ceramicznej lub szklanej, ze 

sztućcami metalowymi. Użyta zastawa powinna być czysta, nieuszkodzona 

i wysterylizowana. Niedopuszczalne jest używanie naczyń i sztućców 

jednorazowych; 

 Wykonawca zastrzega, aby posiłki podawane były w wyraźnie wyodrębnionym 

i odizolowanym obszarze dla uczestników spotkania; 

 wszystkie miejsca, w których będą podawane posiłki podczas spotkania będą 

dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

3. Zapewnienie noclegów: 

 Wykonawca zapewni 50 noclegów dla uczestników spotkania wskazanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca zapewni minimum 40 pokoi jednoosobowych. 

Pozostałe noclegi zostaną zapewnione w pokojach maksymalnie dwuosobowych. 

Doba hotelowa powinna zaczynać się nie później niż o godzinie 12.00 i kończyć 

nie wcześniej niż o godzinie 11:00. 

 Pokoje muszą znajdować się na terenie hotelu w którym odbywać się będzie 

szkolenie. Każdy pokój musi posiadać oddzielną łazienkę, która powinna być 

wyposażona w kabinę natryskową lub wannę z baterią i natryskiem oraz 

w osłonę na wannę lub prysznic, umywalkę z blatem lub półką oraz wc. 

4. Zapewnienie transportu: 

 Zapewnienie środka transportu przez Wykonawcę dla uczestników pierwszego 

dnia szkolenia z Dworca Warszawa-Wschodnia do Hotelu, a ostatniego dnia 

szkolenia z Hotelu do Dworca Warszawa-Wschodnia. 

 Szacunkowo z transportu będą korzystali wszyscy uczestnicy, jednak ostateczna 

liczba uczestników korzystających z transportu zostanie podana na 14 dni przed 

rozpoczęciem konferencji.  

 Środek transportu (autobus, bus) musi spełniać następujące wymagania: 

o pojazd przeznaczony do przewozu osób nie starczy niż 10 lat; 
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o pojazd z ważną polisą ubezpieczeniową; 

o pojazd wyposażony w sprawnie działające podgrzewanie/klimatyzację; 

o Wykonawca lub podmiot wykonujący usługę transportu musi posiadać licencję 

na wykonywanie krajowego transportu osób. 

5. Zakres współpracy Stron 

 Działania podejmowane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy 

wymagają bieżącej i stałej konsultacji oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie na bieżąco współpracował 

z Zamawiającym lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 

 Wykonawca będzie realizował zadania zgodnie z Harmonogramem 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. 


