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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem i kolacją w hotelu dla 

uczestników studio podyplomowych w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting the 

development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” 

współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-

2020. 

 

Zamówienie dotyczy usługi noclegowej w hotelu w Lublinie, wraz ze śniadaniem, a także kolacją 

w hotelu w przeddzień noclegu, zgodnie z poniższym terminarzem: 

 

Usługa obejmuje: 

1. Nocleg w hotelu 3-gwiazdkowym lub o niższym standardzie, ale z zapewnieniem: 

 pokoju 1-osobowego lub dwuosobowego, zgodnie z załączonym opisem; 

 w każdym pokoju powinna być oddzielna łazienka; 

 hotel zapewnia śniadanie w hotelu lub w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu; 

 możliwość zapewnienia parkingu dla gości przez hotel lub dostęp do parkingu obok hotelu; 

 nocleg powinien być świadczony w promieniu ok. 2 km (plus minus 200 m). 

2. Kolacja wieczorem przed dniem świadczenia noclegu w hotelu lub w bezpośrednim sąsiedztwie 

hotelu (kolację zapewnia hotel) dla każdej osoby nocującej: 

- zupa 150 gram; 

- artykuły z tzw. zimnej płyty (wędlina, warzywa sezonowe, owoce, chleb itp.); 

- herbata lub kawa bez ograniczeń, 

- woda mineralna 0,7 litra, 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zapotrzebowania na posiłki wegetariańskie 

lub wegańskie. 

 

Harmonogram usługi: 

- 7/8 marca 2020 r. – nocleg ze śniadaniem 

- 28/29 marca 2020 r. – nocleg ze śniadaniem 

- 3/4 kwietnia 2020 r. – nocleg ze śniadaniem 

 

Termin Kalkulacja – maksymalne szacunkowe wartości i ilości 

7/8 marca 2020 r. 

19 pokoi 1-osobowych i 13 pokoi 2-osobowych; możliwość rezygnacji 
do 20% ilości 

Kolacja i śniadanie 
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28/29 marca 2020 r. 

19 pokoi 1-osobowych i 13 pokoi 2-osobowych; możliwość rezygnacji 
do 20% ilości 

Kolacja i śniadanie 
 

3/4 kwietnia 2020 r. 

19 pokoi 1-osobowych i 13 pokoi 2-osobowych; możliwość rezygnacji 
do 20% ilości. 

Kolacja i śniadanie 
 

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób korzystających z usługi 

najpóźniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia danej usługi (do czwartku). 


