Załącznik nr 3
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług hotelarskich
dla uczniów odbywających staż, w ramach projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZADANIE NR 1 – Świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż
w Warszawie
1. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług hotelarskich
dla 47 uczniów i 5 wychowawców.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości noclegów i śniadań
maksymalnie o 16% (do 8 osób). Ostateczna ilość osób korzystających z zakwaterowania
przekazana będzie Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed realizacją
usługi.
2. Hotel/ośrodek powinien znajdować się maksymalnie 10 km od Dworca Centralnego
w Warszawie, licząc najkrótszą drogę przejazdu samochodem. Odległość mierzona będzie
za pomocą „google maps” w ustawieniu wyznacz samochodem, licząc od Dworca
Centralnego Al. Jerozolimskie 54, Warszawa. Zaoferowanie obiektu hotelarskiego
położonego ponad 10 km od Dworca Centralnego skutkować będzie odrzuceniem oferty
jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego.
3. Obiekt hotelowy powinien stanowić odrębny budynek lub zespół budynków znajdujących
się w jednym kompleksie budowlanym. Zamawiający dopuszcza zakwaterowanie uczniów
w kilku ośrodkach/hotelach przy zachowaniu następujących warunków:
 każde miejsce noclegowe znajduje się maksymalnie 10 km od Dworca Centralnego
w Warszawie, (odległość mierzona za pomocą „google maps” w ustawieniu wyznacz
samochodem)
 jeden wychowawca opiekuje się grupą 8-12 uczniów.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 3 bezpłatnych miejsc parkingowych przy
miejscu noclegu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług hotelarskich w terminie od 8 lipca
2018 r. do 4 sierpnia 2018 r.
6. Zakwaterowanie winno być w pokojach, które spełniają poniższe wymagania:
a) pokoje dla uczniów maksymalnie 3-osobowe z oddzielnymi łóżkami; pokoje dla
wychowawców 1-osobowe (Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pokoi
2-osobowych dla jednej osoby w cenie pokoju 1-osobowego).
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b) pokoje zawierają minimum wyposażenia tj.:
- dla każdego łóżko
- wnęka garderobiana lub szafa
- biurko lub stół
- lampka oświetlająca miejsce pracy (stół lub biurko)
- telewizor z dostępem do telewizji (bezpłatnym)
- kosz na śmieci.
7. Wszystkie pokoje muszą posiadać łazienkę oraz WC. Łazienki winny być wyposażone
w wannę z baterią i natryskiem lub kabinę prysznicową, oraz ciepłą wodę dostępną bez
ograniczeń.
8. W obiekcie musi być zapewniony darmowy dostęp do Internetu w każdym pokoju, który
zostanie oddany do dyspozycji Zamawiającego.
9. Pokoje hotelowe zostaną udostępnione w dniu zakwaterowania nie później niż o godz. 14:00
i opuszczone w dniu wykwaterowania nie wcześniej niż o godz. 12:00.
10. Ośrodek/hotel musi zapewnić dostęp do aneksu kuchennego (wyposażonego co najmniej
w kuchenkę i lodówkę) w obrębie budynku.
ZADANIE NR 2 – Świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż
w Lublinie
1. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług hotelarskich
dla 7 uczniów i 1 wychowawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości noclegów i śniadań
maksymalnie o 25% (o 2 osoby). Ostateczna ilość osób korzystających z zakwaterowania
przekazana będzie Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed realizacją
usługi.
2. Obiekt hotelowy powinien stanowić odrębny budynek lub zespół budynków znajdujących
się w jednym kompleksie budowlanym. Nie dopuszcza się zakwaterowania części uczniów
w innym ośrodku/hotelu.
3. Hotel/ośrodek powinien znajdować się w granicach administracyjnych miasta Lublin.
Zaoferowanie obiektu hotelarskiego położonego poza granicami administracyjnymi miasta
Lublin skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią zapytania
ofertowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 1 bezpłatnego miejsca parkingowego przy
miejscu noclegu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług hotelarskich w terminie od 8 lipca
2018 r. do 4 sierpnia 2018 r.
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6. Zakwaterowanie winno być w pokojach, które spełniają poniższe wymagania:
c) pokoje dla uczniów maksymalnie 3-osobowe z oddzielnymi łóżkami; pokój dla
wychowawcy 1-osobowy (Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pokoju 2osobowego dla jednej osoby w cenie pokoju 1-osobowego).
d) pokoje zawierają minimum wyposażenia tj.:
- dla każdego łóżko
- wnęka garderobiana lub szafa
- biurko lub stół
- lampka oświetlająca miejsce pracy (stół lub biurko)
- telewizor z dostępem do telewizji (bezpłatnym)
- kosz na śmieci.
7. Wszystkie pokoje muszą posiadać łazienkę oraz WC. Łazienki winny być wyposażone
w wannę z baterią i natryskiem lub kabinę prysznicową, umywalkę oraz ciepłą wodę
dostępną bez ograniczeń.
8. W obiekcie musi być zapewniony darmowy dostęp do Internetu w każdym pokoju, który
zostanie oddany do dyspozycji Zamawiającego.
9. Pokoje hotelowe zostaną udostępnione w dniu zakwaterowania nie później niż o godz. 14:00
i opuszczone w dniu wykwaterowania nie wcześniej niż o godz. 12:00.
10. Ośrodek/hotel musi zapewnić dostęp do aneksu kuchennego (wyposażonego co najmniej
w kuchenkę i lodówkę) w obrębie budynku.
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