Załącznik nr 1 do IWZ
Znak sprawy: MCPS.S/PL/072-12/2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na organizację czterech regionalnych konferencji dotyczących polityki senioralnej
Samorządu Województwa Mazowieckiego (Płock, Radom, Węgrów, Ciechanów)
Przedmiotem zamówienia jest organizacja czterech regionalnych konferencji dotyczących
polityki senioralnej Samorządu Województwa Mazowieckiego (Płock, Radom, Węgrów,
Ciechanów) na potrzeby Wydziału ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej.
Celem regionalnych konferencji jest integracja środowiska senioralnego oraz podkreślenie aktywności
seniorów działających na poziomie lokalnym. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną
różnorodne formy aktywności osób starszych (tzw. „dobre praktyki”), które pomagają seniorom
czerpać jak najwięcej z proponowanych zajęć i inicjatyw.
1. Terminy i miejsca konferencji regionalnych:
1) 21 września 2018 r. Ciechanów (9:00-15:00);
2) 28 września 2018 r. Radom (9:00-15:00);
3) 5 października 2018 r. Płock (9:00-15:00);
4) 12 października 2018 r. Węgrów (9:00-15:00).
Zapewnienie sali na każdą z regionalnych konferencji leży po stronie Zamawiającego.
2. Liczba uczestników: maksymalnie 60 osób na każdą konferencję regionalną.
Grupa docelowa: osoby starsze, a wśród nich w szczególności osoby działające w lokalnych
organizacjach typu uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe oraz inne
statutowo zajmujące się działalnością na rzecz środowiska senioralnego.
Rekrutacja uczestników na każdą z regionalnych konferencji leży po stronie Zamawiającego.
3. Zakres merytoryczny regionalnych konferencji:
3.1
3.2
3.3
3.4

Polityka senioralna na Mazowszu
Złoty wiek w dobrej formie. Interakcje lekowe
Prezentacja różnorodnych form aktywności osób starszych tzw. „dobrych praktyk”
Występ artysty w recitalu wokalnym.

4. Wymagania wobec Wykonawcy:
4.1 Zapewnienie prelegenta:
Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu propozycję
prelegenta (tego samego na każdą z czterech regionalnych konferencji) wraz z jego
życiorysem (CV) w terminie nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed dniem
rozpoczęcia pierwszej z regionalnych konferencji. Powinna być to osoba posiadająca
stopień naukowy doktor z dziedziny nauk farmaceutycznych, zawodowo lub/i naukowo
zajmująca się opieką farmaceutyczną, w tym opieką na rzecz osób starszych. Na każdej
regionalnej konferencji prelegent przeprowadzi 60 min. wykład pt. „Złoty Wiek w dobrej
formie. Interakcje lekowe”. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca
zapewni wynagrodzenie prelegenta oraz inne usługi związane z jego udziałem
w regionalnych konferencjach: w szczególności dojazdy i wyżywienie.
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4.2 Zapewnienie sprzętu:
4.2.1 Oprawa sceniczna na sali, w której odbywać się będzie każda z regionalnych
konferencji oraz skromna scenografia na występ artysty w recitalu wokalnym.
4.2.2 Na każdą z regionalnych konferencji Wykonawca zapewni stół prezydialny
(przykryty ciemnym suknem) na ok. 6-8 osób, krzesła dla przedstawicieli Samorządu
Województwa Mazowieckiego, niezbędne okablowanie, rzutnik, mikrofon na statywie, trzy
mikrofony bezprzewodowe, laptop do przedstawienia prezentacji multimedialnej.
4.2.3 Na stole woda gazowana i niegazowana, szklanki dla przedstawicieli Samorządu
Województwa Mazowieckiego, skromna dekoracja kwiatowa.
4.2.4 Sala konferencyjna wraz ze sprawnym sprzętem i jego obsługą techniczną musi być
dostępna w dniu każdej z regionalnych konferencji co najmniej 60 min. przed planowaną
godziną jej rozpoczęcia. Uczestnicy w trakcie regionalnych konferencji mają mieć
zapewniony dostęp do szatni przez cały czas trwania każdej z regionalnych konferencji.
Za obsługę szatni odpowiadać będzie Wykonawca.
4.2.5 Wykonawca wykona i umieści, w widocznych miejscach przed salą konferencyjną
podczas każdej z regionalnych konferencji, program napisany czytelną czcionką dla osób
starszych i informację o regionalnej konferencji w obrandowaniu, zatwierdzonym
wcześniej przez Zamawiającego, w formacie A2 (min. 3 sztuk). Informacje powinny być
umieszczone na tzw. "potykaczkach" metalowych lub drewnianych.
4.2.6 Wykonawca zapewni estetyczne oznakowanie dotyczące regionalnej konferencji
(m. in. o tym, gdzie znajduje się catering, toalety, szatnia, rejestracja uczestników).
4.2.7 Wykonawca zapewni na każdej z regionalnych konferencji min. 3 stoliki wystawowe
o rozmiarze min. 140x80 cm.
4.3 Zapewnienie wyżywienia:
4.3.1 Wyżywienie dla wszystkich uczestników każdej z regionalnych konferencji oraz
przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego: serwis kawowy dostępny nonstop i obiad. Minimum dwa osobne stanowiska z herbatą i kawą, ewentualny opis
pojemników powinien być wykonany w sposób elegancki i estetyczny.
4.3.2 Obiad z miejscem do spożycia oraz bufet w formie szwedzkiego stołu co najmniej:
dwie zupy do wyboru, dwa drugie dania ciepłe do wyboru, w tym jedno mięsne i jedno
wegetariańskie, trzy rodzaje sałatek, kawa, herbata, napoje, ciasto krojone - co najmniej
trzy rodzaje (min. 200 g/os.), owoce min. 3 rodzaje: obrane, pokrojone i ułożone
na talerzu, gotowe do spożycia. Dodatkowo kanapki dekoracyjne na 2 rodzajach chleba
(jasny i ciemny) – 4 sztuki na osobę – łącznie co najmniej 240 g.
4.3.3 Serwis kawowy dostępny non-stop, podany co najmniej 60 minut przed
rozpoczęciem każdej z regionalnych konferencji: kawa, herbata (minimum 3 rodzaje
do wyboru – czarna, owocowa, zielona), woda mineralna gazowana i niegazowana
w butelkach o pojemności max. 500 ml. min. 3 butelki na osobę, ciasto krojone co najmniej trzy rodzaje (min. 200 g/os.), owoce min. 3 rodzaje: obrane, pokrojone
i ułożone na talerzu, gotowe do spożycia. Wymagana jest także wystarczająca liczba
talerzyków i sztućców zapewnionych podczas serwisu kawowego i obiadowego.
4.3.4
Wyżywienie
dla
wszystkich
uczestników
musi
być
zapewnione
w odpowiednich ilościach, gwarantujących każdemu uczestnikowi wybór. Wykonawca
musi zapewnić wydanie posiłku jednocześnie dla wszystkich uczestników każdej
z regionalnych konferencji i zapewnić wykwalifikowaną obsługę kelnerską pozwalającą na
szybkie i sprawne wydawanie posiłków.
4.3.5 Świadczenie usług żywienia odbywać powinno się zgodnie z obowiązującymi
przepisami o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wyżywienie powinno spełniać wymogi
aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia.
4.3.6 Dostarczane posiłki powinny zapewniać odpowiedni procent całodziennego
zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze zalecanego przez Instytut Żywności
i Żywienia. Wykonawca przekaże propozycję wyżywienia i serwisu kawowego
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do akceptacji Zamawiającego nie później, niż na 7 dni kalendarzowych przed dniem
rozpoczęcia pierwszej z regionalnych konferencji.
4.4 Zapewnienie obsługi:
4.4.1 Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę podczas każdej z regionalnych
konferencji, ubraną w stroje oficjalne, galowe (czerń i biel), w tym osoby odpowiedzialne
za rejestrację uczestników (minimum dwie osoby – liczba osób musi umożliwiać sprawną
obsługę uczestników). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przy rejestracji
podpisów od wszystkich uczestników regionalnych konferencji i gości. Listę uczestników
przygotuje Zamawiający i przekaże ją Wykonawcy w dniu każdej z regionalnych
konferencji. Podczas rejestracji będą przekazywane uczestnikom materiały konferencyjne
(promocyjne).
4.4.2 Wykonawca zapewni stoły, na których będą podawane dwa serwisy kawowe,
pojemniki na ciepłe posiłki (obiad), zastawę stołową.
4.4.3 Wykonawca zapewni obsługę szatni – minimum jedną osobę do obsługi, przez cały
czas trwania każdej regionalnej konferencji. Obsługa szatni dostępna minimum 60 minut
przed rozpoczęciem regionalnej konferencji do godz. 15:00. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za pozostawienie wartościowych przedmiotów w szatni. Informacja:
"Organizatorzy konferencji nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione wartościowe
przedmioty w szatni" powinna być umieszczona w widocznym miejscu dla uczestników
każdej z regionalnych konferencji.
4.4.4 Wykonawca zapewni jedną osobę, która będzie posiadała odpowiednie
kompetencje do podejmowania w imieniu Wykonawcy wiążących decyzji dotyczących
realizacji zamówienia i będzie ściśle współpracowała z pracownikiem Zamawiającego
odpowiedzialnym za realizację każdej z regionalnych konferencji.
4.5 Zapewnienie dokumentacji:
Wykonawca przygotuje profesjonalną dokumentację fotograficzną każdej z regionalnych
konferencji (aparatem o rozdzielności zdjęć co najmniej 15 Mpix) - serwis zdjęciowy
zawierający łącznie co najmniej 10 zdjęć z każdej z regionalnej konferencji oddany
Zamawiającemu na płycie CD/DVD najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po jej
zakończeniu. Zdjęcia oddane zostaną Zamawiającemu z przekazaniem praw do ich
wykorzystywania przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, zgodnie
z warunkami określonymi we wzorze umowy, której treść stanowi załącznik
nr 2 do IWZ.
Przygotowanie relacji filmowej z regionalnych konferencji leży po stronie Zamawiającego.
4.6 Zapewnienie występu artysty:
4.6.1 Wykonawca zapewni 45 min. występ artysty w recitalu wokalnym, prezentującego
zarówno repertuar klasyczny jak i standardy Presleya, Sinatry, Dean’a Martina,
Montanda, Beatlesów.
4.6.2 Artysta dojedzie w miejsce każdej z regionalnych konferencji we własnym zakresie.
4.7 Zapewnienie plakatów informacyjnych:
4.7.1 Wykonawca zapewni 4 rodzaje plakatów, każdy promujący daną regionalną
konferencję. Plakaty w formacie A3 w pełnym kolorze (4+0) w ilości 6 plakatów na każdą
regionalną konferencję, wraz z tubami do transportu. Plakaty powinny być dostarczone
do siedziby Zamawiającego na 10 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia
pierwszej z regionalnych konferencji.
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4.7.2 Za opracowanie projektu graficznego 4 rodzajów plakatów odpowiada Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do ostatecznej akceptacji Zamawiającego propozycję projektu
graficznego plakatów nie później niż 14 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia
pierwszej z regionalnych konferencji.
4.8 Zakup i oznakowanie kubków izometrycznych:
Kubki w ilości 300 szt. o pojemności od 250 ml do 400 ml (każdy z kubków powinien mieć
taką samą pojemność) z dwiema ściankami ze stali nierdzewnej, w kolorze białym lub
zielonym (każdy z kubków powinien mieć jednakowy kolor), oznakowane (nadruk lub
naklejka) logotypem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Kubki powinny być
dostarczone w ilości 75 szt. na każdą z regionalnych konferencji w dniu jej organizacji.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego propozycję wizualizacji logotypu
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na kubku termicznym nie później niż 14 dni
kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia pierwszej z regionalnych konferencji.
Logo: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - w kolorze białym lub kolorystyka
odwrotna.

5. Ustalenia ogólne:
5.1 W trakcie przygotowywania każdej z regionalnych konferencji Wykonawca będzie się
kontaktował z wyznaczonym pracownikiem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania szczegółowych rozwiązań logistycznych
związanych z realizacją usługi.
5.2 Wszelka dokumentacja związana z realizacją zamówienia opatrzona powinna być
odpowiednimi logotypami.
5.3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu po jednym komplecie materiałów
konferencyjnych na każdą z regionalnych konferencji, w tym prezentację prelegenta, jego
pisemną zgodę na umieszczenie prezentacji na stronie internetowej Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej i wykorzystywania w pracy merytorycznej prowadzonej przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz innych produktów wyprodukowanych
na potrzeby organizacji każdej z regionalnych konferencji.
5.4 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszystkich materiałów, które nie zostały
wykorzystane podczas trwania każdej z regionalnych konferencji do siedziby
Zamawiającego, w tym wody butelkowanej, w terminie 2 dni od jej zakończenia.
5.5 Wykonawca ma obowiązek złożyć sprawozdanie z każdej z regionalnych konferencji
w terminie do 5 dni roboczych po jej zakończeniu, który musi zawierać: dokładny opis
przebiegu i realizacji każdej z regionalnych konferencji, liczbę uczestników, gości,
prelegentów. Zamawiający ma 2 dni robocze na zapoznanie się ze sprawozdaniem.
W przypadku uwag Wykonawca w przeciągu 2 dni roboczych ma obowiązek ich
uwzględnienia i przedstawić jeszcze raz opracowanie do zatwierdzenia przez
Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych zatwierdzi sprawozdanie, o ile
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wszystkie jego uwagi zostaną uwzględnione. Zaakceptowane sprawozdanie jest podstawą
do sporządzenia protokołu odbioru.
6. Ramowy program regionalnych konferencji:
09:30-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
10:45-11:00
11:00-12:00
12:00-12:15
12:15-13:15
13:15-14:00
14:00-15:00

Rejestracja uczestników (30 min.)
Część oficjalna - wystąpienie przedstawicieli Samorządu
Województwa Mazowieckiego (15 min.)
Polityka senioralna na Mazowszu (30 min)
Przerwa kawowa (15 min.)
Wykład "Złoty wiek w dobrej formie. Interakcje lekowe"
(60 min.)
Przerwa kawowa (15 min.)
Prezentacja "Dobrych praktyk" (60 min.)
Występ artysty w recitalu wokalnym (45 min.)
Obiad i kawa popołudniowa (60 min.)
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