ZP/US/96/2016

Załącznik nr 2 do ogłoszenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu wraz z wyżywieniem kadry i studentów
kierunków: Turystyka i Rekreacja oraz Wychowanie Fizyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2017r.
podczas realizacji przedmiotu Zimowe Formy Aktywności Ruchowej/Obóz zimowy w Krynicy
Górskiej (Polska)
I. OPIS WYMAGAŃ WOBEC OŚRODKA:
1) Standard ośrodka:
a) pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, telewizorem oraz czajnikiem
2) Ośrodek zapewnia nocleg dla minimum 80 osób (w trakcie trwania każdego z turnusów) w
następującym układzie:
a) co najmniej 3 miejsca noclegowe w pokojach jednoosobowych (z pełnym węzłem
sanitarnym) i telewizorem.
b) pozostałych 70 miejsc noclegowych w pokojach 2-3-5 osobowych (z pełnym węzłem
sanitarnym) i telewizorem.
3) Ośrodek zapewnia wyżywienie dla wszystkich uczestników w następującym układzie:
a) 3 posiłki dziennie: śniadanie (w formie bufetu szwedzkiego), obiad (+ deser) i
kolacja (ciepłe danie + zimny talerz). Herbata z cytryną na śniadanie i kolacje,
kompot na obiad dla uczestników obozu:
- w dniu przyjazdu - obiad i kolacja;
- w dniu wyjazdu – śniadanie, obiad
- możliwość przygotowania co najmniej 6 posiłków dla osób na diecie
wegetariańskiej (dokładna liczba do uzgodnienia z Kierownikiem obozu)
- możliwość przygotowania co najmniej 6 posiłków dla osób na diecie
diabetycznej (dokładna liczba do uzgodnienia z Kierownikiem obozu)
- możliwość przygotowania co najmniej 6 posiłków dla osób na diecie
bezglutenowej (dokładna liczba do uzgodnienia z Kierownikiem obozu)
b) po uzgodnieniu z Kierownikiem obozu, we wskazany dzień, ośrodek zobowiązuje
się do organizacji ogniska/grilla. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do
zapewnienia odpowiedniej ilości produktów spożywczych (kiełbasa, mięso, ryby),
wskazanych przez Kierownika obozu do upieczenia na ognisku/grillu oraz
dodatków (chleb, keczup, musztarda, napoje) dla wszystkich uczestników obozu.
4) Infrastruktura ośrodka:
a) ochrona obiektu:
- monitoring i osoba (portier) kontrolująca na bieżąco obraz z kamer,
- stała obsługa recepcji.
b) sala wykładowa i konferencyjna:
- wykonawca zapewnia nielimitowany dostęp do sali konferencyjnej dla uczestników
zajęć, przystosowanej do prowadzenia wykładów i warsztatów, wyposażonej w
szczególności w:
rzutnik multimedialny
ekran projekcyjny
nagłośnienie
c) stały dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie obiektu
d) ośrodek zapewnia Zamawiającemu miejsca parkingowe dla uczestników
e)
na
terenie
ośrodka
powinien
znajdować
się teren o powierzchni min. 1,5 ha do przeprowadzenia zajęć oswajających z
narciarstwa zjazdowego, snowboardingu oraz zabaw i gier w środowisku zimowym i innych
ćwiczeń sportowych
5) Położenie ośrodka:
a) ośrodek znajdujący się w Krynicy Górskiej;
1

b) ośrodek powinien posiadać własny stok na zajęcia z narciarstwa (min. 150 m długości,
wyciąg orczykowy)
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników obozu, liczba uczestników w
poszczególnych turnusach może ulec zmianie +/-20%. O dokładnej liczbie uczestników
obozu Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na tydzień przed planowanym
rozpoczęciem turnusu.
7) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej, potwierdzonej przez dany ośrodek
rezerwacji w odpowiadającym opisowi przedmiotu zamówienia miejscu. Wybrany
Wykonawca 3 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty dostarczy Zamawiającemu pisemne
potwierdzenie rezerwacji ośrodka, w którym organizowany będzie obóz – faks, skan mailem
lub pisemnie.

Przewidywane terminy obozów:
Turnus I: kierunek: II Turystyka i Rekreacja studia stacjonarne -3-08.01.2017r. ok. 80 osób + kadra
Turnus II: kierunek: III Wychowanie Fizyczne studia stacjonarne lic. – 9-14.01.2017r. obóz
metodyczny ok. 160
osoby + kadra
Turnus III: kierunek: II Wychowanie Fizyczne studia stacjonarne lic. – 30.01-04.02.2017r. ok. 85
osób + kadra
Turnus IV: kierunek: II Wychowanie Fizyczne studia stacjonarne lic. —5.-10.02.2017r. ok. 85 osób +
kadra
Turnus V: kierunek: II Wychowanie Fizyczne studia niestacjonarne lic. 30.01-07.02.2017r. ok. 40
osób + kadra
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