
"Usługi hotelarskie i restauracyjne dla nauczycieli i uczniów  Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie”

Część I
Nocleg  wraz z wyżywieniem w gminie Giżycko  (woj. warmińsko-mazurskie)

1. Terminy noclegów:

28 osobodób tj.: od 23.07.2021r do 27.07.2021r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Ilość gości hotelowych:

7 osób

      

Nocleg:

Hotel o standardzie minimum 3 gwiazdkowym w odległości maksymalnie 10 km od dworca kolejowego w mieście

Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), pokój maksymalnie 2 osobowy.

 

Wyżywienie:

Wykonawca musi zapewnić wyżywienie dla 7 osób w miejscu zakwaterowania w terminie wskazanym powyżej.

Standard  wyżywienia:

obiad (min. 1000 kcal) i kolacja (min. 500 kcal) w dniu przyjazdu (zakwaterowania) na 1 osobę  (standard dla jednej

osoby)

śniadanie (min. 500 kcal), obiad (min. 1000 kcal) i kolacja (min. 500 kcal) w dniu/ dniach pobytu na 1 osobę (standard

dla jednej osoby)

śniadanie (min. 500 kcal) w dniu wyjazdu (wymeldowanie) na 1 osobę (standard dla jednej osoby)

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  noclegów  i  wyżywienia  zgodnie  z  aktualnym  reżimem  sanitarnym

obowiązującym w związku z  pandemią Covid-19.

Część II

Nocleg  wraz z wyżywieniem w m  ieście   Gdańsk   lub   Sopot  

1. Terminy noclegów:

400 osobodób dla grupy 20 osobowej

300 osobodób dla grupy 15 osobowej

Terminy noclegów i ilość gości hotelowych:

Dla grupy 20 osobowej (10K, 10M)

30.05.2021r. do 04.06.2021  r. 



06.06.2021 r.            do   11.06.2021  r. 

13.06.2021 r. do 18.06.2021  r. 

20.06.2021r. do 25.06.2021  r. 

Dla grupy 15 osobowej (10 K, 5M)

27.06.2021r. do 02 .07.2021 r.

04.07.2021r. do 09.07.2021 r.

11.07.2021r. do 16.07.2021 r.

18.07.2021r. do 22.07.2021 r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Nocleg:

Miejsce noclegowe powinno znajdować się na terenie miasta Gdańska lub miasta Sopotu, w niewielkiej odle-
głości od przystanku komunikacji miejskiej (max 500 m).

                  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnia poniższych:

Zakwaterowania minimum od godziny: 16:00 pierwszego dnia podanego okresu, a wymeldowanie do godzi -
ny: 10:00 ostatniego dnia podanego okresu w pokojach nie większych niż 4 osobowe z dostępem do toalety
i prysznica oraz do kuchni umożliwiającej samodzielne przygotowanie ciepłego posiłku, z dostępem do bez -
płatnego Internetu Wi-Fi minimum w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Wykonawca zapewnia zakwaterowanie kobiet i mężczyzn w oddzielnych pokojach.

Wyżywienie:

Wyżywienie powinno obejmować 3 posiłki o kaloryczności min. 2000 kcal dziennie - w formie śniadania (ok. 500
kcal), obiadu (z 2 dań – zupa min. 300 ml + drugie danie, ok. 1000 kcal) oraz kolacji (ok. 500 kcal). 

Miejsce wydania posiłku nie może się znajdować dalej niż 1 km od miejsca zamieszkania.

Godziny wydawania posiłków do indywidualnego ustalenia z uczestnikami stażu.

Wykonawca zapewni dla gości hotelowych w  dniu przyjazdu kolacje, w dniu wyjazdu śniadanie oraz obiad.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia noclegów i wyżywienia zgodnie z aktualnym reżimem sanitarnym
obowiązującym w związku z pandemią Covid-19.

Wymagania co do ilości osób w pokojach należy dostosować do obowiązujących wytycznych dla branży hotelar-
skiej w okresach wskazanych w  opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzegania zasad reżimu sanitarnego przy kwaterowaniu gości hote-
lowych i serwowaniu posiłków.

Zamawiający oświadcza, iż gośćmi hotelowymi będą wskazani przez Zamawiającego uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbywający staże.



W związku z powyższym:

• Wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy w obiekcie noclegowym w godzinach od 16 -8 rano, od -
powiedzialnego za nadzorowanie przestrzegania przez uczniów regulaminu obiektu. 

 Wymagane jest utrzymywanie kontaktu z Zamawiającym, w celu informowania o przypadkach łamania regu-
laminu obiektu oraz innych niepokojących sytuacjach.

 Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego 
(w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.


