
Pytanie 1 

Proszę o informację, kto w Państwa rozumieniu jest Organizatorem spotkania – Zamawiający czy 

Wykonawca?  

Odpowiedź 1 

Organizatorem konferencji jest Wykonawca. Wykonawca wybiera dwa terminy ze wskazanych przez 

Zamawiającego z dni: 18, 24, 25 lutego i 3, 5 marca 2020 r. 

Pytanie 2 

Czy możliwe jest, aby to Wykonawca mógł wybrać termin z podanych bądź też aby termin był 

uzgodniony z Wykonawcą po wyborze oferty, w zależności od dostępności danego obiektu? 

Odpowiedź 2 

Wykonawca musi wskazać termin w ofercie. Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanego w ofercie 

terminu w uzgodnieniu z Zamawiającym w zakresie przedstawionych w zapytaniu dni( 18, 24, 25 

lutego i 3, 5 marca 2020 r.) 

Pytanie 3 

Dla jakiej maksymalnej ilości uczestników wykonawca ma wyceniać organizację cateringu podczas 

obu konferencji?  

Odpowiedź 3 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym zapewnienie obsługi cateringowej dotyczy maksymalnie 130 osób 

łącznie dla każdej konferencji oraz dodatkowo 10 dla prelegentów, a także kolacji dla prelegentów 

konferencji dzień przed planowaną konferencją i śniadania dla maksymalnie 10 prelegentów 

konferencji w dzień konferencji. 

Pytanie 4 

W jaki sposób będzie mierzona odległość 5 km (pieszo, autem, w linii prostej)? 

Odpowiedź 4 

Odległość (w kilometrach) miejsca realizacji usługi sprawdzana będzie przez Zamawiającego według 

najkrótszej trasy w kilometrach wyznaczonej przez stronę internetową www.google.pl/maps. 

Jedynym kryterium w tym przypadku jest odległość.  

Pytanie 5 

Kiedy Zamawiający przekaże wykonawcy materiały do kompletowania? 

Odpowiedź 5 

Termin i sposób przekazania materiałów zostanie wskazany w umowie. Będzie to do 7 dni po 

podpisaniu umowy. 

Pytanie 6 

Czy rejestracja uczestników będzie odbywała się przez stronę www Zamawiającego, czy Wykonawca 

powinien uwzględnić budowę strony internetowej konferencji na etapie przygotowywania oferty? 

Odpowiedź 6 



Rejestracja zgłoszeń na konferencję w formie formularzy zgłoszeniowych odbywa się za 

pośrednictwem strony internetowej zbudowanej i administrowanej przez Wykonawcę. Wykonawca 

zatem powinien w ramach niniejszego zamówienia opracować w porozumieniu z Zamawiającym 

stronę internetową umożliwiającą rejestrację on-line uczestników obu konferencji. 

Pytanie 7 

Proszę o doprecyzowanie, które koszty powinien wykonawca uwzględnić w kosztach zmiennych 

organizacji konferencji. 

Odpowiedź 7 

Koszty zmienne dotyczą kosztów lunchu na jedną osobę.  

Pytanie 8 

W ramach obsługi biura konferencji wymagają Państwo rejestracji zgłoszeń na konferencję w formie 

formularzy zgłoszeniowych wysyłanych on-line za pośrednictwem strony internetowej 

administrowanej przez Wykonawcę. Proszę o informację czy strona rejestracyjna ma zostać 

wyceniona w ramach usługi czy może jest to po stronie Zamawiającego a Wykonawca otrzyma 

jedynie dostęp do strony?  

Odpowiedź 8 

Rejestracja zgłoszeń na konferencję w formie formularzy zgłoszeniowych odbywa się za 

pośrednictwem strony internetowej zbudowanej i administrowanej przez Wykonawcę. Wykonawca 

zatem powinien w ramach niniejszego zamówienia opracować w porozumieniu z Zamawiającym 

stronę internetową umożliwiającą rejestrację on-line uczestników obu konferencji. 

Pytanie 9 

Z jakiego adresu mailowego Wykonawca powinien wysyłać zaproszenia? Czy wymagają Państwo do 

tego utworzenia nowej domeny dla maila czy Wykonawca ma skorzystać z własnej domeny? 

Odpowiedź 9 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia adresu mailowego oraz strony internetowej 

konferencji umożliwiającej rejestrację uczestników on-line. Wykonawca zatem powinien w ramach 

niniejszego zamówienia zapewnić w porozumieniu z Zamawiającym domenę i adres mailowy 

umożliwiające rejestrację oraz komunikację z uczestnikami obu konferencji. Nazwa adresu i domeny 

powinna być ustalona w uzgodnieniu z Zamawiającym. Treść przesyłanego maila z zaproszeniem na 

konferencję zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

Pytanie 10 

W formularzu ofertowym wpisujemy jednostkową kwotę za udział 1 os. niezależnie od lokalizacji. 

Koszty osobowe to m.in. przerwa kawowa i lunch, natomiast w OPZ wpisali Państwo „Zamawiający 

zastrzega możliwość zmiany liczby osób uczestniczących w lunchu najpóźniej w dniu konferencji na 

podstawie ilości zarejestrowanych uczestników.” Na jakiej podstawie będzie obliczana finalna kwota 

zamówienia skoro w formularzu nie podajemy rozbitych kwot za przerwę kawową i lunch.  

Odpowiedź 10 

Zastrzeżenie dotyczy jedynie liczby osób uczestniczących w lunchu, bez przerw kawowych, które 

powinny uwzględniać maksymalną ilość uczestników obu konferencji przewidzianej w zamówieniu. 



Koszty jednostkowe nie dotyczą ilości osób korzystających z cateringu w ramach przerw kawowych. 

Finalna kwota zamówienia będzie liczona na podstawie ilości osób uczestniczących w lunchu. 

Zamawiający informuje, że skreśla przypis 1 z załącznika nr 1 formularz ofertowy. 


