Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia sali
konferencyjnej w związku z realizacją przedsięwzięcia pt. "Międzynarodowa wymiana
informacji na temat przestępczości zorganizowanej" w dniach 16 - 19.09.2019 r.
organizowanego miejscowości Mileno przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 92.
Cenę oferty należy określić jako sumę wyceny trzech jej składowych, tj.: A, B i C, zgodnie z
niżej określonym dla nich zakresem.
I. Składowa A ceny oferty, dot. zakwaterowania 32 osób:
Zakwaterowanie w dniach 16 - 19.09.2019 r. w hotelu o standardzie min. „*** ” w
miejscowości Mielno ; od dnia 16.09.2019 r. od godz. 1200 do dnia 19.09.2019 r. do godz.
1500.
Zakwaterowanie w pokojach po jednej osobie z łazienką wyposażoną w prysznic lub wannę,
z dostępem do bezprzewodowego Internetu. Należy zapewnić możliwość skorzystania przez
uczestników seminarium z atrakcji hotelu (indywidualnie, odpłatne) np.: sauna, basen, sala
fitness.
Uwaga: dodatkowo Przyjmujący zlecenie zapewnieni 2 pokoje jednoosobowe z
łazienką wyposażoną w prysznic lub wannę, z dostępem do bezprzewodowego
Internetu dla uczestników seminarium, którzy uregulują należność sami – nie
uwzględniono w wycenie oferty.
II. Składowa B ceny oferty, dot. wyżywienia dla 32 osób:
Wyżywienie w dniach 16 - 19.09.2019 r.:
1) 16.09.2019 r.
 kolacja (min. dwa dania ciepłe, przekąski zimne oraz napoje ciepłe i zimne) do
godz. 20:00 - 32 osoby (- wycenić należy koszt posiłku dla 32 osób jednak
możliwa jest korekta ilości osób w zależności od czasu przybycia do hotelu ze
względu na dostępność połączeń lotniczych - pełna informacja co do ilości do dnia
20.08.2019 r., zapłata nastąpi za rzeczywistą ilość przygotowanych posiłków).
2) 17.09.2019 r.
 śniadanie w godzinach 7:00 - 9:00 (w formie szwedzkiego stołu -min. dwa dania
ciepłe, przekąski zimne oraz napoje ciepłe i zimne) - 32 osoby
 przerwa kawowa w godzinach 10:30 - 11:00

 obiad serwowany (min. dwa dania ciepłe, bukiet surówek, min. 2 dodatki do
drugiego dania np. ziemianki, frytki, ryż oraz napoje ciepłe i zimne) w godzinach
13:00 - 14:00 - 32 osoby
 przerwa kawowa w godzinach 15:20 - 15:40
 uroczysta kolacja o godzinie 19:00 - 39 osób (przystawka, min. dwa
dania ciepłe, przekąski zimne min. 5 rodzajów, napoje ciepłe i zimne).
3) 18.09.2019 r.
 śniadanie w godzinach 7:00 - 9:00 (w formie szwedzkiego stołu-min. dwa dania
ciepłe, przekąski zimne oraz napoje ciepłe i zimne) - 32 osoby
 przerwa kawowa w godzinach 10:30 - 11:00
 obiad serwowany (min. dwa dania ciepłe, bukiet surówek, min. 2 dodatki do
drugiego dania np. ziemianki, frytki, ryż oraz napoje ciepłe i zimne) w
godzinach 13:00 - 14:00 - 32 osoby
 przerwa kawowa w godzinach 15:20 - 15:40
 kolacja o godzinie 19:00, jeżeli będzie możliwość to kolacja w formie
grilla na świeżym powietrzu (mięso, ryby, warzywa z grilla, przekąski
zimne, napoje ciepłe i zimne) lub kolacja uroczysta (przystawka, min.
dwa dania ciepłe, przekąski zimne min. 5 rodzajów, napoje ciepłe i
zimne)- 36 osób.
4) 19.09.2019 r.
 śniadanie w godzinach 7:00 - 9:00 (w formie szwedzkiego stołu -min. dwa
dania ciepłe, przekąski zimne oraz napoje ciepłe i zimne) - 32 osoby
 przerwa kawowa w godzinach 10:30 - 11:00
 obiad serwowany (min. dwa dania ciepłe, bukiet surówek, min. 2 dodatki do
drugiego dania np. ziemianki, frytki, ryż oraz napoje ciepłe i zimne) w
godzinach 13:00 - 14:00 - 32 osoby
5 ) Woda mineralna –3 butelki 0,5 litra/pokój codziennie uzupełniane.
Uwaga: dodatkowo zapewnienie wyżywienia dla 2 uczestników seminarium,
którzy uregulują należność sami – nie uwzględniono w wycenie oferty za
wyjątkiem kolacji w dniach 17.08.2019 r. i 18.09.2019 r. z uwagi na fakt, że ww.
uczestnicy zostali ujęci w ilości osób wskazanych w pkt II ppkt 2 tiret piąty i
ppkt 3 tiret piąty.
III. Składowa C ceny oferty, dot. udostępnienia sali konferencyjnej dla około 40
osób Sala konferencyjna w dniach 17 - 19.09.2019 r.:
 sala wyposażona w rzutnik, ekran, tablicę flipchart na kółkach (co najmniej 2),
możliwość ustawienia stołów do pracy w 6 grupach i stołu prezydialnego.
Przedstawione w składowych A, B i C założenia są wymagane i uwzględnione i
skalkulowane w ofercie.

Umowa na świadczenie usług przedmiotu umowy zgodna z załącznikiem nr 5 do
zapytania ofertowego zostanie zawarta od dnia podpisania do 19.09.2019 r.

…………………………, dnia ……………………………………………………………...
(miejscowośc)

(pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

