
	  

	  

	  

 
 

Odpowiedź nr 3 dot. zapytania ofertowego nr 6/SS/2015 na: 
świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego 

w dn. 13 – 14 kwietnia 2015 r. w Bydgoszczy 
 

na potrzeby realizacji projektu "System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości 
socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji 

społecznej" 
 
 
Pytania Oferenta: 
1. Czy może być to obiekt dwu gwiazdkowy? 
2. Czy musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych? 
3. Czy muszą wszyscy konsumować lunch, kolację w jednym miejscu, zaplecze restauracyjne, które 
jest w Hotelu niestety nie pomieści od razu 56os.? 
4. Czy to jest pewne że będzie 56os. ponieważ największa sala mieści 50os. w ustawieniu kinowym? 
	   

Odpowiedzi Zamawiającego: 
1. Usługa może być realizowana w obiekcie dwugwiazdkowym, przy zapewnieniu zakresu 
zamówienia opisanego w pkt. III zapytania ofertowego oraz warunków udziału w postępowaniu 
określonych w pkt. IV zapytania. 
 
2. Zgodnie z zapisami w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia – zakres zamówienia w ppkt. 3 
określono: „Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – tj. dysponować 
pokojami oraz infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie wykluczamy 
możliwości udziału w spotkaniu osób z niepełnosprawnościami”. 
Oznacza to, że w sytuacji zgłoszenia się do udziału w spotkaniu osoby z niepełnosprawnością 
ruchową (np. osoby poruszającej się o kulach, czy na wózku inwalidzkim) musi mieć ona takie same 
możliwości wzięcia udziału w spotkaniu jak inni sprawni uczestnicy. Oznacza to, że osoba taka 
powinna mieć zapewnione odpowiednie warunki w zakresie dostępu do udziału w spotkaniu, tj. 
poruszaniu się po obiekcie (np. część restauracyjna, sala szkoleniowa/konferencyjna, pokój 
hotelowy). 
Na poziomie prowadzenia rekrutacji pytamy osoby zgłaszające się czy potrzebują dostosowanej 
infrastruktury w hotelu/miejscu odbywania się spotkania. 

 
3. Uczestnicy spotkania mają konsumować obiad i kolację w jednym miejscu, tzn. musi być 
zapewnione miejsce dla 56 osób, które powinny móc zjeść posiłek w tym samym czasie i miejscu 
(tj. części restauracyjnej hotelu). 
 
4. Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru miejsca spotkania branżowego na 56 osób – informacja ta 
została wskazana w pkt. III, ppkt. 4 zapytania ofertowego: „Przewidywana liczba uczestników 
spotkania: 56 osób (ewentualnie: -10 osób, w zależności od nadesłanych zgłoszeń od uczestników 
spotkania).” 
Jednocześnie w pkt. III, ppkt. 12 określono, że: „Ostateczna liczba uczestników zostanie przekazana 
Usługodawcy na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem spotkania.” 
Tym samym na poziomie wyboru Usługodawcy, który miałby świadczyć usługę hotelarsko-
restauracyjną wymagamy, aby zapewnił salę szkoleniową (salę na spotkanie) dla 56 osób. 


