Zał. 2b do siwz/zał.1 do umowy

Część 2 Biała Podlaska
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja otwartej imprezy rekreacyjnej dla pracowników
Poczty Polskiej S.A. obsługiwanych socjalnie przez Region Pionu Kapitału Ludzkiego Sekcję
Obsługi Socjalnej w Lublinie.
2. Terminy realizacji: 9,16,23 lub 30 listopada 2018 (do wyboru),
przewidywana liczba osób – 235 ( faktyczna ilość osób zostanie podana na 5 dni przed dniem
rozpoczęcia imprezy)
Realizacja imprezy w dwóch następujących po sobie terminach.
3. Ramowy program imprezy:
godz. 17:30 – otwarcie imprezy
godz. 18:00 – 21:30 – kolacja
od godz. 21:30 do 02:00 – zabawy przy muzyce
4. Miejsce organizacji imprezy: miasto Biała Podlaska lub okolice w promieniu do 30 km od
granic miasta Biała Podlaska.
5. Wykonawca zapewni lokal restauracyjny ( wykluczone szkoły, sale gimnastyczne,
korytarze itp.) całkowicie zarezerwowany na ten dzień dla pracowników Poczty Polskiej S.A.,
miejsca siedzące na krzesłach (wykluczone siedzenie na ławach) dla wszystkich uczestników
imprezy, obsługę kelnerską, barmańską, wszystkie posiłki podawane do stołów, w formie
bufetu kawa i herbata, profesjonalną ochronę w zakresie

bezpieczeństwa

i higieny

wszystkich osób uczestniczących w imprezie.
Wykonawca zapewni zespół muzyczny.
6. Wykonawca przygotowuje wystrój wnętrza sal wraz z odpowiednią dekoracją stołów
(obrus, kwiaty)
7. Wykonawca zapewni pełną obsługę (wykluczone naczynia i sztućce plastikowe)
i organizację imprezy.
Obowiązki Wykonawcy:
a) Wykonawca zapewni bezpłatne miejsca parkingowe dla co najmniej 40 samochodów
osobowych na parkingu zlokalizowanym bezpośrednio przy lokalu. Wykonawca zabezpieczy
transport uczestników na imprezę i z powrotem z miejscowości : Radzyń Podlaski – około 41
osób, Parczew - około 48 osób i Biała Podlaska– około 41 osób (transport z Białej Podlaskiej
tylko w przypadku lokalu usytuowanego poza granicami działania komunikacji miejskiej).

Ostateczna ilość osób korzystających z przejazdu autokarami, trasy przejazdu, przewidywane
miejscowości, w których powinny być podstawione autokary zostaną podane na 5 dni przed
dniem rozpoczęcia każdej imprezy w formie harmonogramu. Autokary wyruszą z miejsca
imprezy w podróż powrotną o godz. 2.00.
b) zapewnienie wykwalifikowanej osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie ciągłego
zasilania energetycznego, odpowiedniego oświetlenia i nagłośnienia sali;
c) Wykonawca zapewni szatnie z obsługą i dozorem pozostawionych ubrań , zaplecze
sanitarne – toalety spełniające wymogi sanitarne, odpowiednio wyposażone w papier
toaletowy (na bieżąco uzupełniany), bieżącą wodę i środki czystości;
d) zapewnienie obsługi artystycznej imprezy: zespół muzyczny, a w przerwach muzykę
o charakterze tanecznym odtwarzaną z płyt;
e) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość miejsca tanecznego, nagłośnienie (w przypadku
więcej niż jednego pomieszczenia nagłośnienie w każdym pomieszczeniu) i oświetlenie;
f) Wykonawca zorganizuje konkursy (np. piosenki biesiadnej) i zabawy;
g) wskazanie osoby odpowiedzialnej za cały przebieg imprezy od strony Wykonawcy;
h) posiadanie własnego zaplecza kuchennego - wykluczony catering
i) ubezpieczenie każdego uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w pełnym
zakresie na wartość 10 000 zł – na czas dojazdu na imprezę, jej trwania oraz w drodze
powrotnej z imprezy;
8. Wykonawca zapewni menu w trakcie wykonywania usługi/imprezy ( w każdym terminie)
wg załącznika nr 2 do umowy;
9. Wykonawca zapewni bezpieczne miejsce dla wysiadających z pojazdów i wsiadających
do pojazdów uczestników imprezy, w odległości nie większej niż 100 m od miejsca imprezy.
10. Wykonawca zadba o porządek i czystość podczas imprezy poprzez ustawienie niezbędnej
ilości koszy na śmieci oraz bieżące ich opróżnianie.

