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Znak sprawy GZO.370.5.2018 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zamówienia: Usługa noclegu ze śniadaniem i wyżywieniem dla nauczycieli w ramach  projektu 

pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - 

Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia 

ogólnego. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegu ze śniadaniem i wyżywieniem dla:  

a) max ……58………… nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Leśnica  

2. Planowany termin usługi noclegowej: do 21 czerwca 2018 

 

3. Lokalizacja ośrodka/hotelu: województwo opolskie  

4. Godzina przyjazdu zostanie ustalona po wyborze oferenta.  

 

5. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapewniania: 

 * 1 noclegu ze śniadaniem dla nauczycieli w pokojach 2 osobowych z dostępem do węzła sanitarnego  

  * wyżywienia: 2 obiady, 1 kolacja  

Śniadanie może być w formie stołu szwedzkiego. Obiad musi składać się z minimum dwóch dań, w tym 

z zupy i ciepłego drugiego dania z sałatką / surówką i deseru (porcje dostosowane do osób dorosłych). 

Do każdego dania muszą być serwowane zimne napoje, a do śniadania dodatkowo również kawa  

i herbata. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia 

człowieka. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie.  

Wykonawca zapewni serwis kawa /herbata (co najmniej 2 filiżanki na uczestnika) woda mineralna (0,5 l 

na uczestnika), drobny poczęstunek (drożdżówka, owoce). Serwis, o którym mowa dotyczy jednej sesji 

szkoleniowej. Zamawiający zakłada 3 sesje szkoleniowe.  

Pokoje mają być wyposażone w szafy, półki, wieszaki i inny sprzęt umożliwiający rozpakowanie bagażu 

oraz pościel i ręczniki.  

Zamawiający nie wymaga, aby restauracja/stołówka znajdowała się w tym samym budynku co część 

noclegowa, ale nie dalej niż do 500 m od miejsca noclegowego.   
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W ramach ceny Wykonawca zapewni salę szkoleniową wyposażoną w sprzęt multimedialny: projektor, 

laptop, tablicę interaktywną, flipchart z mazakami na co najmniej 4 godziny w każdym z dwóch dni (łącznie 

12 godzin) oraz bezpłatny parking dla autokarów na terenie ośrodka.  

 

 

 

 


