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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI I 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów, wyżywienia i sali konferencyjnej dla 70. 

studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podczas wizyty studyjnej w Berlinie 

organizowanej w ramach projektu UNI-KOMP-AS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

2. Wskazana w ust. 1 liczba uczestników jest liczbą szacunkową, przewidywaną przez Zamawiającego. 

Ostateczna liczba uczestników może odbiegać od podanej przez Zamawiającego liczby szacunkowej w 

granicach do 20% in minus. Zamawiający przekaże wykonawcy informację zawierającą ostateczną 

liczbę uczestników, w podziale na płeć, najpóźniej w dniu 02.05.2017 r. do godziny 7:30. 

3. Wykonawca zapewni noclegi oraz wyżywienie dla uczestników w terminie od 02.05.2017 r. do 
06.05.2017 r., zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

Data/godz.  wyszczególnienie Miejscowość 

02.05.2017  

13:30 obiad Trebnitz 

20:00 kolacja Berlin 

03.05.2017  

8:00 śniadanie + suchy prowiant Berlin 

9.00-11.00 spotkanie w sali konferencyjnej Berlin 

17:30 obiadokolacja Berlin 

04.05.2017  

8:00 śniadanie + suchy prowiant Berlin 

17:30 obiadokolacja Berlin 

18:00-20:00 spotkanie w sali konferencyjnej Berlin 

05.05.2017  

8:00 śniadanie + suchy prowiant Berlin 

17:30 obiadokolacja Berlin 

06.05.2017  

8:00 śniadanie Berlin 

14:30 obiad+ suchy prowiant Berlin 

4. Wszystkie posiłki w Berlinie będą serwowane w restauracji hotelowej, w miejscu zakwaterowania.  

5. Obiad w miejscowości Trebnitz (poczta 15374 Müncheberg OT Trebnitz) będzie serwowany w stołówce 
zamkowej lub w restauracji lub w zajeździe. 

6. Zamawiający dopuszcza półgodzinne odchylenie od wskazanych w ust. 3 godzin posiłków.  
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7. Zamawiający dopuszcza podanie posiłków w dwóch turach – w takiej sytuacji pierwsza tura będzie 

rozpoczynać posiłek pół godziny przed godziną wskazana w ust. 3, a druga tura – pół godziny po 
godzinie wskazanej w ust. 2. 

8. Wykonawca zapewni zakwaterowanie w hotelu/pensjonacie o standardzie 3-gwiazdkowym mieszczącym 
się w Berlinie. 

9. Wykonawca zapewni pokoje 2-osobowe i 3-osobowe z jednoosobowymi łóżkami w każdym pokoju. 

10. Wszystkie pokoje będą się mieściły w tym samym budynku i będą miały zbliżony standard. 

11. Każdy z pokoi będzie wyposażony w łazienkę oraz darmowy dostęp do bezprzewodowego Internetu. 

12. Wykonawca zapewni dostęp do sali konferencyjnej mieszczącej się w hotelu w celu przeprowadzenia w 
niej zebrania i szkolenia. Sala konferencyjna będzie zapewniać 70 miejsc siedzących w układzie 

teatralnym. W sali będzie dostępny sprzęt nagłaśniający, projektor multimedialny i ekran. 

13. Wykonawca zapewni posiłki zgodnie z poniższymi wymogami: 

1) Śniadania w formie stołu szwedzkiego, menu: 

a) pieczywo (chleb, bułki, croissanty lub bagietki), 
b) masło, wędliny, ser żółty, biały twaróg, dżem, świeże warzywa (np. rzodkiewki, ogórki, pomidory, 

papryka), 
c) płatki śniadaniowe, mleko, 

d) ciepłe danie do wyboru (np. parówki lub jajecznica), 
e) sok owocowy 100%, woda z cytryną, herbata i kawa, wszystkie wymienione napoje bez 

ograniczeń; 

2) Suchy prowiant zapakowany na wynos w formie lunch-boxu, menu: 
a) kanapka składająca się z bułki z masłem, z wędliną lub żółtym serem, z dodatkiem świeżych 

warzyw takich jak pomidor, ogórek, sałata, rzodkiewka, 
b) warzywa (nie mniej niż 100 g/os.), np. rzodkiewki, pomidory koktajlowe, obrana i pokrojona 

marchew lub papryka, 

c) owoc, np. jabłko, banan, winogrona, nektarynka, nie mniej niż 150 g/os., 
d) batonik z ziaren (nie mniej niż 25 g/os.) lub muf finka, 

e) sok owocowy 100% lub woda mineralne niegazowana (nie mniej niż 330 ml/os.); 

3) Obiady w dniach 02.05.2017 i 06.05.2017 oraz wszystkie obiadokolacje - serwowane do stolików, 

menu:  
a) zupa (nie mniej niż 300 ml/os.), 

b) danie mięsne lub rybne (nie mniej niż 150 g/os.), 

c) ziemniaki/frytki/ryż/kasza (nie mniej niż 150 g/os.), 
d) zestaw surówek (nie mniej niż 120 g/os.), 

e) deser (nie mniej niż 120 g/os.), 
f) sok owocowy 100%, woda z cytryną, herbata i kawa, wszystkie wymienione napoje bez 

ograniczeń; 

4) Kolacja w dniu 02.05.2017 w formie stołu szwedzkiego lub serwowana do stolików, menu: 
a) zimna przystawka – mięsna lub rybna, albo warzywna, 

b) sałatka (np. wielowarzywna lub makaronowa),  
c) ciepłe danie (np. naleśniki wytrawne lub kiełbasa lub pierogi), 

d) pieczywo (chleb, bułki, croissanty lub bagietki) 

e) masło, wędliny, ser żółty, biały twaróg, dżem, świeże warzywa (np. rzodkiewki, ogórki, pomidory, 
papryka), 

f) sok owocowy 100%, woda z cytryną, herbata i kawa, wszystkie wymienione napoje bez 
ograniczeń. 

14. Posiłki będą spełniać następujące wymagania jakościowe: 

1) jadłospis będzie urozmaicony,  

2) potrawy podawane na obiad lub obiadokolację nie mogą powtarzać się w okresie kolejnych 

następujących po sobie dni w okresie trwania wizyty studyjnej, 

15. Na życzenie uczestników Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie lub bezglutenowe.  
 

 


