
Szacowanie wartości zamówienia na 

Usługę hotelową, w tym zakwaterowanie Gości i wynajem sal 
konferencyjnych na naukową szkołę letnią i warsztaty robotyki 

współorganizowane przez IEEE i Horizon 2020 Traincrease 

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości 
zamówienia Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zwraca 
się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi. 

I. Zamawiający 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 
00-183 Warszawa, NIP: 525-001-12-66, REGON 24000001258. 

Osoba do kontaktów w ww. sprawie: Konrad Zieliński, referent ds. 
obsługi projektu Horizon 2020 Twinnig Traincrease 
(konrad.zielinski@psych.uw.edu.pl) 

II. Przedmiot wyceny 

Dotyczy: Usług hotelowych dla 80 osób w tym zakwaterowania oraz 
wynajęcia sal konferencyjnych. Czas pobytu: 6 dni (5 noclegów) w 
terminie 18-23 września 2023.  

Miejsce świadczenia usługi: Polska 

Wymagania użytkowe: 

1. Zakwaterowanie dla części uczestników (ok. 20 osób) w pokojach 
1-osobowych oraz dla pozostałych w pokojach 2- lub 3-
osobowych, wszystkie pokoje z łazienką. 

2. Wynajem sali konferencyjnej na min. 80 osób wraz z pełnym 
wyposażeniem tj.: rzutnikiem multimedialnym oraz z 
nagłośnieniem i bezpłatnym dostępem do Internetu, dostępnej 
przez cały czas trwania szkoły letniej 

3. Wynajem 2 mniejszych sal do pracy grupowej na ok. 40 osób, 
dostępnych na cały czas trwania szkoły. 



4. Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie całego ośrodka 
5. Wyżywienie dla uczestników (śniadania, obiady, kolacje, przerwy 

kawowe) lub infrastruktura pozwalająca na zorganizowanie 
cateringu na miejscu przez zewnętrzną firmę. 

III. Termin realizacji 

Szkoła letnia odbywa się w dniach 18-23.09.2023 r. 

IV. Wycena usługi 

W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie zarówno 
ceny netto, jak i brutto w złotych oraz specyfikacji zamówienia, w tym w 
zakresie spełniania wymagań użytkowych, do dnia 9 stycznia 2023 r. 
do godz. 14:00 na adres: konrad.zielinski@psych.uw.edu.pl. Dodatkowe 
informacje udzielane zostaną pod numerem tel. +48 792 092 695.  

Niniejsze zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej i nie 
stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  


