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Wytyczne do sporządzenia oferty: 

I. Odległość hotelu od Dworca Centralnego w Warszawie nie może wynosić więcej niż 1 

km w linii prostej. 

II. Standard hotelu nie mniejszy niż 3* lub apartamentowiec. 

III. Ilość pokoi: 

1. Rezerwacje grupowe 

• Rezerwacje grupowe związane są z posiedzeniami Krajowej Rady Doradców 

Podatkowych, które odbywają się do 6 razy w roku, na początku danego roku ustalany 

jest harmonogram posiedzeń na cały rok- rezerwacja do 60 pokoi na każde 

posiedzenie; 

• W związku z posiedzeniami Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, które 

odbywają się raz w miesiącu ( ok. 12 spotkań w roku, harmonogram ustalany również 

na początku roku) rezerwowane jest co miesiąc do 7 pokoi; 

• W roku 2022 harmonogram zostanie ustalony do końca I kwartału roku 2022. 

2. Rezerwacje indywidualne 

• Dokonywane zgodnie z zapotrzebowaniem- średnia roczna liczba pokoi indywidualnych 

to do 350 pokoi;  

IV. Kryteria dotyczące dodatkowych wymagań: 

IV.1. parking strzeżony lub dozorowany przy hotelu – płatność dodatkowo doliczana 

do faktury za wynajem pokoi. 

IV.2. udostępnienie zamawiającemu dwóch bezpłatnych kart parkingowych do 

dowolnego użytku przez cały okres trwania umowy. 

IV.3. Możliwość wynajęcia w hotelu sali konferencyjnej (przedstawienie przez hotel 

oferty sal konferencyjnych jakimi dysponuje) 

- najem sali konferencyjnej mieszczącej do 70 osób – posiedzenia Krajowej Rady 

Doradców Podatkowych do 6 razy w roku, 

- udostępnienie rzutnika/ekranu, systemu nagłaśniającego (mikrofony, głośniki), 

urządzeń rozprowadzających sygnał Internetu, kamery do połączeń video, 

monitora, switchera, splitera HDMI, drukarki, 

- najem 2-4 sal konferencyjnych mieszczących do 20 osób w dzień 

poprzedzający posiedzenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych, ew. w 

innych terminach potrzebnych od pracy innych Organów Izby (posiedzenia 

Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP oraz Sądów Dyscyplinarnych KIDP). 

IV.4.  Możliwość zamówienia cateringu zewnętrznego (ew. korzystania z cateringu 

hotelowego wg określonych stawek wraz z obsługą) podczas posiedzeń/spotkań 

organizowanych przez KIDP (przerwy kawowe, lunch). 
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IV.5. w pokojach hotelowych zapewniany jest stały bezpłatny dostęp do sieci 

INTERNET. 

IV.6. okres obowiązywania umowy: 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r. 

IV.7. warunki płatności: przelew w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

IV.8. Cena za pokój powinna obejmować śniadanie. 

V. Ocenie podlegać będzie cena brutto złożonej oferty. 

VI. Zaoferowana cena nie powinna ulec zmianie podczas trwania umowy. 

 

Oferta oprócz wyszczególnienia pozycji cenowych powinna zawierać całość wynagrodzenia 

uwzględniającego wszystkie obciążenia na rzecz składającego ofertę. 
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