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Załącznik nr 1 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej konferencji – Summer School of Plasma 
Diagnostics: PhDiaFusion w terminie 20 – 24 września 2021 r.  
 
Zamówienie obejmuje:  

I. Wynajem hotelu konferencyjnego dla zakwaterowania w nim uczestników konferencji wraz z 
wyżywieniem, udostępnienie sal konferencyjnych wraz z odpowiednim wyposażeniem i obsługą oraz 
dostęp do infrastruktury rekreacyjnej spełniającego następujące kryteria: 

1) Lokalizacja w Niepołomicach, z dala od ruchu ulicznego, w odległości nie większej niż 1 000 m od 
centrum miasta. 

2) Możliwość zakwaterowania, w jednym budynku, do 50 osób (przewidywana minimalna ilość 
uczestników konferencji to 30 osób, maksymalna - 50 osób). 

3) Cały hotel, lub jego wydzielona część, w terminie 20-24 września 2021 ma być przeznaczony do 
wyłącznej dyspozycji uczestników i organizatorów konferencji. Wszystkie świadczenia powinny być 
realizowane w obrębie 1 budynku (noclegi, wykłady, wyżywienie). 

4) Zapewnienie bezpłatnego parkingu dla min. 10 samochodów. 

5) Zakwaterowanie w pokojach o powierzchni minimum 10 m2 na osobę (o standardzie 
odpowiadającym trzem gwiazdkom), z łazienką i wyposażonych w TV, telefon oraz bezpłatny (w cenie 
pokoju) dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej, w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych, oraz 
apartamentach, w jednakowej cenie za osobę. 

6) Posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci windy i odpowiednich podjazdów 
oraz co najmniej jeden pokój przystosowany dla pobytu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.  

7) Wyżywienie dla uczestników konferencji tj. co najmniej 30, a maksymalnie 50 osób: śniadania, 
obiady i kolacje w formie szwedzkiego stołu, a także przerw kawowych w wykładach z napojami 
ciepłymi i zimnymi oraz przekąskami, zgodnie z następującym, wstępnym harmonogramem: 

Poniedziałek, 20 września 2021 
Planowane przyjazdy uczestników; rejestracja i zakwaterowanie 
13:00 – Obiad 
16:00 - 18:00 – Otwarcie konferencji + wykłady 
19:00 – Kolacja i poczęstunek (szczegóły w pkt. 16 lit. a)) 

Wtorek, 21 września 2021 
8:00 – Śniadanie 
9:00 – 13:00 Wykłady (Przerwa kawowa/Przerwa kawowa całodzienna) 
13:30 – Obiad 
14:30 – 18:30 Wykłady (Przerwa kawowa) 
19:00 – Kolacja 

Środa, 22 września 2021 
8:00 – Śniadanie 
9:00 – 13:00 Wykłady (Przerwa kawowa) 
13:30 – Obiad 
14:30 – Wycieczka konferencyjna 
19:00 – Kolacja 

Czwartek, 23 września 2021 
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8:00 – Śniadanie 
9:00 – 13:30 Wykłady (Przerwa kawowa/Przerwa kawowa całodzienna) 
13:30 – Obiad 
14:30 – 18:30 Wykłady (Przerwa kawowa) 
19:00 – Uroczysta kolacja konferencyjna (w tym dniu nie będzie podawana kolacja standardowa) 

Piątek, 24 września 2021 
8:00 – Śniadanie 
9:00 – 13:00 Wykłady (Przerwa kawowa) 
13:00 – Obiad 
14:30 do 15:30 – Wyjazd gości 
 

Dopuszczalne są niewielkie zmiany w harmonogramie. 

Szczegółowe wymagania dotyczące posiłków przedstawione są w punkcie 14. 

8) Sala konferencyjna dla min. 50 osób, z dostępem do światła dziennego, wyposażona w 
klimatyzację, zaciemnienie, sprzęt multimedialny (projektor, nagłośnienie, minimum 2 mikrofony 
bezprzewodowe) oraz sprzęt pozwalający na przeprowadzenie telekonferencji w stałej gotowości 
zgodny ze standardem H323 wraz z obsługą techniczną. Wyposażenie sali wykładowej powinno także 
umożliwiać rejestrację audiowizualną oraz archiwizację i „streaming” prowadzonych prezentacji 
naukowych. 

9) Przylegające do sali konferencyjnej pomieszczenie do organizacji przerw w wykładach oraz spotkań 
grup roboczych wyposażone w zależności od potrzeb w stoły i krzesła. 

10) Nie dopuszcza się wykorzystania do celów określonych w punktach 8-9 pomieszczeń, których 
codzienne użytkowanie ma inny charakter (jadalnia, pokój relaksacyjny). 

11) Zaplecze biurowe dla sekretariatu konferencji wyposażone w szybkie łącze (min. 10 Mb/s) 
internetowe, stoły biurowe. 

12) Bezpłatny dostęp do sieci internetowej bezprzewodowej na terenie całego hotelu. 

13) Nieodpłatne udostępnienie do użytku dla uczestników konferencji infrastruktury rekreacyjnej 
hotelu np. rowerów. 

14) Opis wyżywienia: 

a) Poczęstunek na otwarcie konferencji (menu: napoje zimne, niegazowane, woda mineralna 
gazowana i niegazowana, w but. 0,5 l (2/3 wody gazowanej, 1/3 niegazowanej), sok owocowy, 
sernik (po 1 porcji na osobę) i szarlotka (po 1 porcji na osobę), słone paluszki, krakersy. 

b) Uroczysta kolacja konferencyjna: przystawki (co najmniej 3 rodzaje), zimna płyta (co najmniej 
3 rodzaje wędlin oraz co najmniej 3 rodzaje serów), sałatki (co najmniej 3 rodzaje, na przykład: 
jarzynowa, z kurczakiem, śledziowa, inne sezonowe), dodatki (co najmniej 4 rodzaje, na przykład: 
grzybki marynowane, ogórki kiszone, oliwki, papryka, pomidory), pieczywo zwykłe i 
pełnoziarniste, do wyboru dwa ciepłe dania oraz danie wegetariańskie, deser, napoje ciepłe i 
zimne (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe i inne napoje), 
świeże owoce. 

b) Całodzienne wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje w formie szwedzkiego stołu. 

c) Pełna obsługa tzw. przerw kawowych dla uczestników konferencji, w sumie dwie przerwy 
kawowe całodzienne i dwie jednorazowe, lub sześć jednorazowych: menu przerw kawowych do 
uzgodnienia z Zamawiającym, przykładowo na 50 osób: kawa, herbata, woda mineralna 
gazowana/niegazowana w butelkach po 0.5l, soki owocowe, owoce sezonowe, ciasto z wypieku 
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domowego lub ciasteczka z produkcji przemysłowej - herbatniki, pierniczki, etc., minimum 3 
rodzaje do wyboru. 

Przykładowe menu posiłków: 

Śniadanie – dwa ciepłe dania śniadaniowe, na przykład: jajecznica, jajka sadzone, parówki, 
bekon, wędliny (klasa 1, min. 75% mięsa), sery żółte (Zamawiający nie dopuszcza produktów 
seropodobnych), twarogi, płatki śniadaniowe, świeże owoce. Do śniadania mleko ciepłe i zimne, 
kawa z ekspresu, herbata, soki owocowe. 

Obiad – dwie zupy, dwa dania główne z sałatkami, w tym jedno wegetariańskie, deser, kawa, 
herbata, woda mineralna (gazowana i niegazowana). 

Kolacja – dwa ciepłe dania barowe, w tym jedno wegetariańskie, na przykład: parówki, placki 
ziemniaczane, naleśniki, bigos, fasolka; wędliny, sery, sałatki, deser, kawa, herbata, soki 
owocowe, woda mineralna. 

d) Dokładna liczba porcji dla każdego posiłku, przerw kawowych, poczęstunków oraz uroczystej 
kolacji będzie podawana przez organizatorów z jednodniowym wyprzedzeniem. 

Wymagania dotyczące wyżywienia:  

Woda mineralna: gazowana i niegazowana, podawana w butelkach 0,5l, w proporcjach 80% 
gazowana, 20% niegazowana, podawana do wszystkich posiłków (śniadania, obiady, kolacje, 
przerwy kawowe, otwarcie konferencji). 
Kawa: 100% arabica, serwowana do wszystkich posiłków. 
Herbata: ekspresowa, czarna (Dilmah, Tetley lub równoważna), serwowana do wszystkich 
posiłków. 
Soki owocowe: 100% soki owocowe, bez dodatku cukru (czarna porzeczka, pomarańcza, jabłko), 
firmy Hortex, Tymbark lub równoważne. 

W zakresie wyżywienia Wykonawca zobowiązany jest do: terminowego przygotowania posiłków 
zgodnie z programem konferencji, zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów 
sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków, przygotowania posiłków zgodnie z zasadami 
racjonalnego żywienia, urozmaiconych, z pełnowartościowych, świeżych produktów, z ważnymi 
terminami przydatności do spożycia. Gramatura składników posiłku ma zapewniać nie mniej niż 
1000 kcal na osobę w tym: białko stanowić ma ok. 10-15% posiłku, węglowodany stanowić mają 
ok. 50-55% posiłku, tłuszcze stanowić mają ok. 25-30% posiłku. Wykonawca przedstawi 
szczegółowe propozycje menu na min. 10 dni przed rozpoczęciem konferencji, zamawiający 
zastrzega sobie akceptację menu. 

 

II. Organizację półdniowej wycieczki z przewodnikiem angielskojęzycznym promującą Niepołomice i 
okolice, np.: wycieczka w Puszczę Niepołomicką, zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, w Bochni, w tym 
ewentualny przejazd autokarem z miejsca zakwaterowania do miejsca zwiedzania, zakup biletów 
wstępu itp. Mogą być zaproponowane maksymalnie trzy oferty wycieczek spośród których zostanie 
wybrana jedna najbardziej atrakcyjna dla Zamawiającego. Cena za zorganizowanie jednostkowej 
wycieczki/atrakcji nie może przekraczać 4 000 PLN. 

III. Organizację uroczystej kolacji konferencyjnej na Zamku Królewskim w Niepołomicach połączoną 
ze zwiedzaniem Zamku. 

 

Zamawiający na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji/w terminie do 13.09.2021 zobowiązuje się 
podać przewidywaną liczbę uczestników konferencji, według zgłoszeń, które zostaną potwierdzone. 

Rozliczenia za zakwaterowanie i wyżywienie będą prowadzone według rzeczywistej liczby uczestników 
konferencji. 


