
 

 

 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie miejsca organizacji warsztatu, w tym sali 
konferencyjnej z odpowiednim wyposażeniem, noclegu oraz wyżywienia dla organizatorów i 
uczestników warsztatów w ramach projektu „Skuteczne ściganie przestępstw przeciwko dzikiej 
przyrodzie w Europie” w ramach programu priorytetowego LIFE , który współfinansowany jest 
przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
 
 
Do zakresu zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy należy zapewnienie sali 

konferencyjnej z odpowiednim wyposażeniem, noclegu oraz wyżywienia dla uczestników i 

organizatorów warsztatów. 

 

SALA KONFERENCYJNA Z ODPOWIEDNIM WYPOSAŻENIEM 

Zadania związane z koordynacją (w czasie i przestrzeniach warsztatowych) dla uczestników i 

organizatorów warsztatów. 

• Wykonawca musi zapewnić salę o rozmiarach i wymogach odpowiadających potrzebom 

szkoleniowym określonym w zapytaniu ofertowym /maksymalnie 62 / 

• Poniższe wytyczne określają, jak szkolenie powinno być skoordynowane w przestrzeni. 

• Sala szkoleniowa odpowiadająca wymogom szkoleniowym powinna być zapewniona w 

lokalizacji tej samej co nocleg.  

• Sala powinna być wyposażona w system nagłośnieniowy, co najmniej dwa mikrofony, 

rzutnik wraz z ekranem w celu  wyświetlenia prezentacji. 

• Wykonawca w razie problemów technicznych ze sprzętem zapewnia pomoc osoby z działu 

technicznego. 

• Na każdym etapie planowania Wykonawca może kontaktować się z osobą wyznaczoną do 

kontaktu w celu skonsultowania efektywności danego rozwiązania, potwierdzenia lub 

skonsultowania czy jest ono możliwe z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych itd.  

 

NOCLEG 



 

 

 

• Zapewnienie noclegu w dniach 17-21 października 2022 (cztery noce od poniedziałku  do 

piątku) dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 62 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie 

potwierdzona do 3 października 2022. 

• Nocleg uczestników powinien być zapewniony w jednej lokalizacji (w jednym ośrodku). 

• Nocleg powinien być zapewniony w pokojach maksymalnie 2 osobowych (oddzielne łóżka) 

– w tym pokoje jednoosobowe. Ostateczne zapotrzebowanie na pokoje 2 os. i 1 os. 

zostanie potwierdzona do 3 października.   

• Każdy z pokoi powinien mieć łazienkę. 

• W cenie noclegu powinien być ujęty koszt parkingu dla nie mniej niż 30 i nie więcej niż 40 

samochodów osobowych Ostateczna liczba samochodów na każdy dzień i noc zostanie 

potwierdzona do 3 października 2022. 

 

WYŻYWIENIE 

 

• Śniadania, obiady i kolacje dla uczestników muszą być zlokalizowane w tej samej lokalizacji 

co nocleg oraz sala konferencyjna. 

• Kolacja plenerowa w dniu 18 października 2022 musi być wspólna (jedna lokalizacja) dla 

wszystkich uczestników i zlokalizowana w miejscu noclegu lub nie dalej niż 10 minut 

piechotą od miejsca noclegu.  

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

 

17.10.2022 / poniedziałek/ 

 

• Zapewnienie ciepłego posiłku (kolacji w formie bufetu szwedzkiego) w dniu 17 

października 2022 dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 62 osób. Ostateczna liczba 

uczestników zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 18:00. 

• Posiłek powinien składać się z co najmniej jednego ciepłego dania obiadowego (np. 

makaron lub ryż z warzywami i sosem, kotlet z ziemniakami i surówką itp.), deseru oraz co 

najmniej dwóch napojów do wyboru dla każdego uczestnika (soki, woda, herbata, kawa z 

opcją mleka ekologicznego i roślinnego itp.) 

• Wykonawca powinien zapewnić również opcję wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską 

(bez mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiał, jajka, miód itp.) , bezglutenową i 



 

 

 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzone do 3 października 2022.  

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

 

18.10.2022 /wtorek/ 

 

• Zapewnienie śniadania w dniu 18 października 2022 dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 

62 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 7:45 i trwać nie dłużej niż do 9:00. 

• Posiłek musi być zlokalizowany w miejscu noclegu.  

•  

• Posiłek powinien być daniem śniadaniowym (np. jajecznica lub omlet lub zestaw pieczywa, 

serów, warzyw itp.). Do posiłku muszą być zapewnione co najmniej dwa napoje do wyboru 

dla każdego uczestnika (soki, woda, herbata, kawa z opcją mleka ekologicznego i 

roślinnego itp.). 

• Wykonawca powinien zapewnić opcje: wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską (bez 

mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiału, jajka, miód itp.), bezglutenową i 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

 

• Zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) w dniu 18 października 2022 dla nie mniej 50 i nie 

więcej niż 62 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona do 3 

października 2022. 

• Posiłek powinien odbyć się w godzinach 13:00 – 14:00. 

• Posiłek powinien składać się co najmniej z pierwszego dania ciepłego (zupa, przystawka), 

drugiego dania ciepłego obiadowego (np. makaron lub ryż z warzywami, kotlet z 



 

 

 

ziemniakami i surówką itp.), deseru oraz co najmniej dwóch napojów do wyboru dla 

każdego uczestnika (soki, woda, herbata, kawa z opcją mleka ekologicznego i roślinnego 

itp.). 

• Wykonawca powinien zapewnić opcję wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską (bez 

mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiał, jajka, miód itp.), bezglutenową i 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

 

• Zapewnienie ciepłego posiłku (kolacji plenerowej grill/ognisko) w dniu 18 października 

2022 dla nie mniej nie mniej 50 i nie więcej niż 62 osób. Ostateczna liczba uczestników 

zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 18:00. 

• Posiłek powinien być zlokalizowany w miejscu noclegu lub nie dalej niż 1 km od miejsca 

noclegu. 

• Posiłek powinien składać się co najmniej z pierwszego dania (zupa, przystawka), drugiego 

dania mięsnego do wyboru (np. karkówka marynowana, skrzydełka z kurczaka, kiełbasa 

wiejska), dodatków (warzywa z grilla, ziemniaki pieczone, sałatka z warzyw, pieczywo, 

sosy) oraz co najmniej dwóch napojów do wyboru dla każdego uczestnika (soki, woda, 

herbata, kawa z opcją mleka ekologicznego i roślinnego itp.)  

• Wykonawca powinien zapewnić opcję wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską (bez 

mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiał, jajka, miód itp.), bezglutenową i 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzone do 3 października 2022. 

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych lub podlegających 

recyklingowi. 

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

 



 

 

 

19.10.2022 /środa/ 

 

 

• Zapewnienie śniadania w dniu 19 października 2022 dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 

62 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 7:45 i trwać nie dłużej niż do 9:00. 

• Posiłek musi być zlokalizowany w miejscu noclegu.  

• Posiłek powinien być daniem śniadaniowym (np. jajecznica lub omlet lub zestaw pieczywa, 

serów, warzyw itp.). Do posiłku muszą być zapewnione co najmniej dwa napoje do wyboru 

dla każdego uczestnika (soki, woda, herbata, kawa z opcją mleka ekologicznego i 

roślinnego itp.). 

• Wykonawca powinien zapewnić opcje: wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską (bez 

mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiału, jajka, miód itp.), bezglutenową i 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

 

• Zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) w dniu 19 października 2022 dla nie mniej 50 i nie 

więcej niż 62 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona do 3 

października 2022. 

• Posiłek powinien odbyć się w godzinach 13:00 – 14:00. 

• Posiłek powinien składać się co najmniej z pierwszego dania (zupa, przystawka), drugiego 

dania  ciepłego obiadowego (np. makaron lub ryż z warzywami, kotlet z ziemniakami i 

surówką itp.), deseru oraz co najmniej dwóch napojów do wyboru dla każdego uczestnika 

(soki, woda, herbata, kawa z opcją mleka ekologicznego i roślinnego itp.). 

• Wykonawca powinien zapewnić opcję wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską (bez 

mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiał, jajka, miód itp.), bezglutenową i 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 



 

 

 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

 

• Zapewnienie ciepłego posiłku (kolacji) w dniu 19 października 2022 dla nie mniej niż 50 i 

nie więcej niż 62 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona do 3  

października 2022.  

• Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 18:00. 

• Posiłek powinien składać się z co najmniej jednego ciepłego dania obiadowego (np. 

makaron lub ryż z warzywami i sosem, kotlet z ziemniakami i surówką itp.), deseru oraz co 

najmniej dwóch napojów do wyboru dla każdego uczestnika (soki, woda, herbata, kawa z 

opcją mleka ekologicznego i roślinnego itp.) 

• Wykonawca powinien zapewnić również opcję wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską 

(bez mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiał, jajka, miód itp.) , bezglutenową i 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzone do 3 października 2022.  

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

 

 

 

20.10.2022 /czwartek/ 

 

• Zapewnienie śniadania w dniu 20 października 2022 dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 

62 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 7:45 i trwać nie dłużej niż do 9:00. 

• Posiłek musi być zlokalizowany w miejscu noclegu.  

• Posiłek powinien być daniem śniadaniowym (np. jajecznica lub omlet lub zestaw pieczywa, 

serów, warzyw itp.). Do posiłku muszą być zapewnione co najmniej dwa napoje do wyboru 

dla każdego uczestnika (soki, woda, herbata, kawa z opcją mleka ekologicznego i 

roślinnego itp.). 



 

 

 

• Wykonawca powinien zapewnić opcje: wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską (bez 

mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiału, jajka, miód itp.), bezglutenową i 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

 

• Zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) w dniu 20 października 2022 dla nie mniej 50 i nie 

więcej niż 62 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona do 16 września 

2022. 

• Posiłek powinien odbyć się w godzinach 13:00 – 14:00. 

• Posiłek powinien składać się co najmniej z pierwszego dania wegetariańskiego (zupa, 

przystawka), drugiego dania  ciepłego obiadowego wegetariańskiego (np. makaron lub ryż 

z warzywami, kotlet wegetariański z ziemniakami i surówką itp.), deseru oraz co najmniej 

dwóch napojów do wyboru dla każdego uczestnika (soki, woda, herbata, kawa z opcją 

mleka ekologicznego i roślinnego itp.). 

• Wykonawca powinien zapewnić opcję wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską (bez 

mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiał, jajka, miód itp.), bezglutenową i 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

 

• Zapewnienie ciepłego posiłku (kolacji) w dniu 20 października 2022 dla nie mniej niż 50 i 

nie więcej niż 62 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona do 16 

września 2022. 

• Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 18:00. 

• Posiłek powinien składać się z co najmniej jednego ciepłego dania obiadowego (np. 

makaron lub ryż z warzywami i sosem, kotlet z ziemniakami i surówką itp.), deseru oraz co 



 

 

 

najmniej dwóch napojów do wyboru dla każdego uczestnika (soki, woda, herbata, kawa z 

opcją mleka ekologicznego i roślinnego itp.) 

• Wykonawca powinien zapewnić również opcję wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską 

(bez mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiał, jajka, miód itp.) , bezglutenową i 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzone do 3 października 2022.  

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

 

 

21.10.2022 /piątek/ 

 

• Zapewnienie śniadania w dniu 21 października 2022 dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 

62 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Posiłek powinien rozpoczynać się o godzinie 7:45 i trwać nie dłużej niż do 9:00. 

• Posiłek musi być zlokalizowany w miejscu noclegu.  

• Posiłek powinien być daniem śniadaniowym (np. jajecznica lub omlet lub zestaw pieczywa, 

serów, warzyw itp.). Do posiłku muszą być zapewnione co najmniej dwa napoje do wyboru 

dla każdego uczestnika (soki, woda, herbata, kawa z opcją mleka ekologicznego i 

roślinnego itp.). 

• Wykonawca powinien zapewnić opcje: wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską (bez 

mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiału, jajka, miód itp.), bezglutenową i 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

 



 

 

 

• Zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) w dniu 21 października 2022 dla nie mniej 50 i nie 

więcej niż 62 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona do 16 września 

2022. 

• Posiłek powinien odbyć się w godzinach 11:50 – 13:00. 

• Posiłek powinien składać się co najmniej z pierwszego dania (zupa, przystawka), drugiego 

dania  ciepłego obiadowego (np. makaron lub ryż z warzywami, kotlet z ziemniakami i 

surówką itp.), deseru oraz co najmniej dwóch napojów do wyboru dla każdego uczestnika 

(soki, woda, herbata, kawa z opcją mleka ekologicznego i roślinnego itp.). 

• Wykonawca powinien zapewnić opcję wegetariańską (bez mięsa i ryb), wegańską (bez 

mięsa, ryb i produktów odzwierzęcych - nabiał, jajka, miód itp.), bezglutenową i 

odpowiednią dla diabetyków. Ostateczne zapotrzebowanie na liczbę porcji w 

wymienionych wersjach zostanie potwierdzona do 3 października 2022. 

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

• Menu powinno zostać skonsultowane z zamawiającym najpóźniej 3 dni przed dniem 

szkolenia. 

 

 

PRZERWA KAWOWA 

• Podczas szkoleń porannych i popołudniowych w dniach 18, 19, 20 i 21 października 2022 

Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom poczęstunek w formie przerwy kawowej.  

• W trakcie przerwy kawowej powinny być zapewnione co najmniej: kawa (rozpuszczalna i 

sypana lub z ekspresu) oraz herbata ze zrównoważonych upraw, cukier, mleko ekologiczne 

i roślinne, woda w szklanych opakowaniach, przekąski: ciastka, słone przekąski, w tym 

produkty wegańskie; owoce (pochodzące od polskich dostawców, w miarę możliwości 

sezonowe). 

• Aby ograniczyć wytwarzanie odpadów, należy podawać żywność i napoje, wykorzystując 

sztućce, wyroby szklane, naczynia i obrusy wielorazowego użytku, albo sztućce, naczynia 

lub inny sprzęt cateringowy oparty na surowcach odnawialnych. 

• Wykonawca powinien zapewnić przerwę kawową w jednej wspólnej przestrzeni dostępnej 

dla wszystkich uczestników szkolenia.  

 

Załączniki: 



 

 

 

1. Wstępny program szkolenia (agenda)  

 


