Warszawa, 7 listopada 2018 r.
MCPS.S/DK/072-32/2018

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: zorganizowanie jednodniowej konferencji pt. „Wolontariat jako forma
towarzyszenia i wspierania seniorów”, połączonej z obchodami „Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza”
W odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy z dnia 5 listopada 2018 r., który zwrócił się
z prośbą o wyjaśnienie treści IWZ:

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Kto odpowiada za podłączenie i obsługę sprzętu/ridera technicznego zespołu artystycznego?
Jaka jest nazwa zespołu artystycznego?
Czy zapewnienie sprzętu ridera technicznego zespołu artystycznego nie należy do obowiązków Wykonawcy?
Czy przestrzeń pod catering też zapewnia Zamawiający?
Jaki jest ostateczny termin składania ofert?

Zamawiający informuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Za podłączenie i obsługę sprzętu/ridera odpowiada Zamawiający.
Nazwa Zespołu dla Wykonawcy jest nieistotna – szczegóły zostały określone w załączniku nr 1 do IWZ.
Nie należy. Zespół dostarczy sprzęt/rider techniczny we własnym zakresie.
Tak. Jest to po stronie Zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert został przedłużony do 13 listopada 2018 r. o godz. 10.00, zgodnie z modyfikacją IWZ
z dn. 6 listopada 2018 r.

W odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy z dnia 6 listopada 2018 r., który zwrócił się

2.

z prośbą o wyjaśnienie treści IWZ:
1.

Czy w ramach kryterium doświadczenia wykonawcy dopuszczalne jest wykazanie usług polegających na realizacji cyklu
szkoleń, w którym to cyklu uczestniczyło łącznie co najmniej 120 osób?

Zamawiający informuje:
1.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykazania usługi polegającej na przygotowaniu i realizacji konferencji
lub szkolenia lub seminarium lub warsztatu lub spotkania tematycznego dla przynajmniej 120 osób – każda usługa
organizowana oddzielnie dla przynajmniej 120 osób.

W odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy z dnia 7 listopada 2018 r., który zwrócił się

3.

z prośbą o wyjaśnienie treści IWZ:
1.

Czy podczas konferencji Wykonawca w ramach Cateringu ma zapewnić 15 sztuk kanapek na osobę?

2.

Czy ta informacja wyjaśniająca treść mojego pytania Bedzie to dostępne na głównej stronie zamówienia?

3.

Czy na sali będą już znajdować się 3 mikrofony na statywach i 3 mikrofony bezprzewodowe czy też Wykonawca tej usługi ma
je zapewnić we własnym zakresie?

Dodatkowo proszę o informację jak należy rozumieć zapis "Sala kinowa wraz ze sprawnym sprzętem i jego obsługą
techniczną (oświetlenie, nagłośnienie) musi być gotowa w dniu konferencji co najmniej 60 minut przed planowaną godziną jej
rozpoczęcia."? Pytanie jest stąd, że Wykonawca tej usługi nie jest stroną zawartej umowy pomiędzy MCPS a Kinem Praha
i nie może gwarantować właściwego działania oświetlenia czy nagłośnienia, które to działanie powinno wynikać z już zawartej
przez MCPS umowy z Kinem Praha. Wykonawca tej usługi zgodnie z zapytaniem nie zapewnia sali.
Wykonawca ma zapewnić 3 mikrofony na statywach i 3 mikrofony bezprzewodowych we własnym zakresię.

Zamawiający informuje:
1.
2.
3.

Tak, z zachowaniem gramatury pieczywa (350 g. pieczywa na osobę). Jest o tym mowa w punkcie 8 załącznika nr 1 do IWZ
Wymagania wobec Wykonawcy dotyczące wyżywienia.
Tak, będzie zamieszczona.
Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „sala musi być gotowa w dniu konferencji co najmniej 60 minut przed planowaną
godziną jej rozpoczęcia” rozumie: ustawienie stołu prezydialnego z przykryciem wraz z krzesłami, dekoracją kwiatową
oraz wodą i szklankami na stole prezydialnym.
Oświetlenie i nagłośnienie jest w gestii pracownika Kina Praha, jak również zapewnienie dodatkowych mikrofonów (ponad te,
o które prosimy Wykonawcę).

