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Biuro Administracyjno - Finansowe  

Warszawa, dnia 26 września 2017 r.

BAF-WZPL.251.553.2017.5.AK

do: Wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zam. pub. BAF-
WLZP.251.553.2017

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BAF-WLZP.251.553.2017 
na zakup usługi hotelowo – konferencyjnej

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI

W związku z pojawiającymi się pytaniami Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Zamawiający nie określił standardu gwiazdkowego dla hotelu, a wskazał w opisie 
przedmiotu zamówienia jedynie warunki, jakie hotel powinien spełniać. W ocenie 
Zamawiającego standard ten powinien odpowiadać trzem gwiazdkom wg.  
Rozporządzenia 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. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945).

2. Posiłki: 

a) śniadania – każdorazowo w formie stołu szwedzkiego: przynajmniej dwa dania na 
ciepło, deski serów i wędlin do wyboru (przynajmniej po 4 rodzaje), pieczywo 
świeże różne rodzaje, nabiał (masło, jogurty, mleko), płatki do mleka, dżem, miód, 
warzywa świeże do wyboru (przynajmniej: ogórki, pomidory, papryka), owoce, 
marynaty (np. ogórki, oliwki, papryka), słodkie pieczywo (np. mini drożdżówki, 
rogale), soki, woda, kwa i herbata do picia. 

b) obiad dwudaniowy z deserem w formie bufetu – Zamawiający wymaga, by 
każdorazowo podano dwie zupy do wyboru i przynajmniej trzy drugie dania do 
wyboru uczestników (dwa mięsne, jedno bezmięsne), kompot, deser. 

c) kolacja w formie bufetu dla uczestników szkolenia – każdorazowo Zamawiający 
wymaga, by przynajmniej jedno danie było podane na ciepło (typu: beuf 
strogonow), dodatkowo zimny bufet, w skład którego wchodzą: trzy sałatki, deski 
serów i wędlin do wyboru (przynajmniej po 4 rodzaje), pasztety, pieczywo świeże 
różne rodzaje, nabiał (mleko, masło), warzywa świeże do wyboru (przynajmniej: 
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ogórki, pomidory, papryka), marynaty (np. ogórki, oliwki, papryka), soki, woda, 
kawa i herbata do picia. 

Z poważaniem 

ROBERT NOWAK
Z-CA DYREKTORA BIURA 

ADMINISTRACYJNO-
FINANSOWEGO
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