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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

Zadanie nr 1 -  noclegi dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, w okolicy ul. Św. Marcin 80/82 , 
61 809 Poznań. 

Hotel musi znajdować się w Poznaniu z zastrzeżeniem, że odległość między hotelem, a CSD, ul. Św. Marcin 

80/82 w Poznaniu, nie jest większa niż 1 km (mierzone na podstawie mapy umieszczonej na stronie 

https://maps.google.pl , wariant komunikacji: pieszo). 

Hostel musi znajdować się w Poznaniu z zastrzeżeniem, że odległość między hotelem, a CSD, ul. Św. Marcin 

80/82 w Poznaniu, nie jest większa niż 4 km (mierzone na podstawie mapy umieszczonej na stronie 

https://maps.google.pl , wariant komunikacji: pieszo). 

 

Przewidywana liczba noclegów – około 50 osób rocznie. 

Zamówienie będzie realizowane w okresie 3 lat na terenie Poznania i obejmuje świadczenie hotelarskiej 

usługi noclegowej w: 

1. Hostelach, 

2. hotelach o standardzie trzygwiazdkowym (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I 

PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie Dz.U.06.22.169.) w pokojach: 

 jednoosobowych (ze śniadaniami) 

 dwuosobowych (ze śniadaniami ) 

 trzyosobowych (ze śniadaniami) 

W jednym terminie musi być dostępnych nie mniej niż 30 pokoi. 

3. hotelach o standardzie czterogwiazdkowym (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I 

PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie Dz.U.06.22.169.) w pokojach: 

 jednoosobowych (ze śniadaniami) 

 dwuosobowych (ze śniadaniami ) 

 trzyosobowych (ze śniadaniami) 

 z parkingiem 

W jednym terminie musi być dostępnych nie mniej niż 30 pokoi. 

Faktyczna liczba osób, która będzie korzystała z noclegu może ulec zmianie na zasadach określonych w 

umowie.  

Hotelarska usługa noclegowa powinna spełniać następujące warunki: 

a) zakwaterowanie w pokojach  

b) wszystkie pokoje muszą posiadać łazienki z pełnymi węzłami sanitarnymi, 

c) pokoje muszą być wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu. 

d) wszystkie pokoje muszą posiadać zestaw do parzenia kawy lub herbaty oraz lodówkę lub minibar 

 

 

W przypadku osób korzystających z hotelarskich usług noclegowych przez dwa lub więcej kolejnych dni, 

Wykonawca zapewni możliwość ich zakwaterowania w jednym i tym samym pokoju. 

Wykonawca musi zapewnić śniadanie wliczone w cenę noclegu serwowane w tym samym hotelu,  w którym 

będą świadczone usługi w formie bufetu samoobsługowego dla wszystkich gości Zamawiającego 

korzystających z noclegu. 

Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów (oprócz noclegu ze śniadaniem) poniesionych przez 

gości Zamawiającego, dla których została dokonana rezerwacja. Wszelkie dodatkowe należności (jak np. 

opłata za nocleg współmałżonki/ka, przedłużenie pobytu, opłata za parking, mini bar i inne) obsługa hotelu 

winna uregulować indywidualnie z gościem korzystającym z dodatkowych usług. 

https://maps.google.pl/
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Zmiana nazwisk osób na które dokonywana jest rezerwacja na tę samą datę pobytu nie powoduje poniesienia 

przez zamawiającego kosztów. 

 


