
 

 
 

PAO/X/MM/64/2019 

Warszawa, dnia 25 września  2019 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dot.: zamówienia publicznego na Organizację dwudniowej konferencji z okazji dwulecia NAWA . 

(Znak sprawy 13/usł./2019 ) 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

zapytanie od Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego na organizację dwudniowej konferencji z 

okazji dwulecia NAWA .  Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 4: 

„Czy znają Państwo wymogi (rider techniczny) oprawy muzycznej konferencji.”  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Zamawiający przewiduje występ zespołu typu big band składającego się maksymalnie z 6 osób. 

Pytanie nr 5: 

„Nawiązując do Państwa odpowiedzi stwierdzamy, że przy stawianych przez Państwa wymogach 

(postawienie sceny z multimediami, scenografii, pełnego okablowania, nagłośnienia, oświetlenie oraz 

cateringu, budek symultanicznych oraz innych elementów), podane godziny montaży są nieadekwatne, 

zadanie jest niewykonalne. Czy przewidują Państwo udostępnienie obu sal dnia wcześniejszego od 

18:00 (montaż nocny)?  

Według Państwa wymogów wykonawcy mają tylko kilka godzin na realizację założeń, tj. poniżej.  
HARMONOGRAM | 25.11.2019 
Data montażu: 25.11.2019, godz. 8:00-13:00 (5h) 
Próba/Gotowość: 25.11.2019, godfz. 13:00 
Data imprezy: 25.11.2019, godz. 16:00-22:00 
Data demontażu: 25.11.2019, godz. 22:00-24:00 (2h) 
 HARMONOGRAM | 26.11.2019  
 Data montażu: 26.11.2019, godz. 6:00-8:00 (2h) 
 Próba/Gotowość:  26.11.2019, godz. 8:00 
 Data imprezy: 26.11.2019, godz. 9:00-18:30 
 Data demontażu: 26.11.2019, godz. 18:30-20:00 (1,5 h) ”  
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu montażu 
25.11.2019 w godz. 
Montaż:  
od 8.00 do 15.00 (gotowość) – 7h 
próba godz. 15.00 
demontaż:  
od 22.00 25.11.2019 do godz. 5.00 26.11.2019r – 7 h 
 
26.11.2019 w godz. 
Data montażu: 26.11.2019, godz. 5:00-8:00 (3h)  



 

 
 

Data demontażu: 18.00 – 21.00  (3h) 
 
Pytanie nr 6: 
„Jaka jest maksymalna liczba osób występujących na scenie jednocześnie?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 
Zamawiający przewiduje 3 osoby. 
 
Pytanie nr 7: 
„Jaki jest charakter wystąpień (tylko przemówienia, czy również debata)?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 
Zamawiający przewiduje tylko przemówienia. 
 
Pytanie nr 8: 
„Charakter występu artystycznego - rider techniczny” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 
Zamawiający przewiduje występ big bandu do maksymalnie 6 osób. 
 
Pytanie nr 9: 
„Jaka jest maksymalna liczba osób występujących jednocześnie podczas występu artystycznego 
(oprawa artystyczna)?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 
Zamawiający przewiduje maksymalnie 6 osób. 
 
Pytanie nr 10: 
„Czy potrzebny jest rzutnik, jeżeli wymagają Państwo ekranu LED? Na czym wówczas będzie 
wyświetlany obraz z rzutnika?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Rzutnik jest w ramach najmu sali. 
 
Pytanie nr 11: 
„Czy w trakcie drugiego dnia wymagana jest scena (podest)?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 
Podest jest w ramach najmu sali. 
 

Pytanie nr 12: 
„Czy obiekt jest dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności osób 
na wózkach?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 
Tak 

 

Pytanie nr 13: 
„Czy podczas obu konferencji należy zapewnić podgląd ekranu dla mówców (siedzą tyłem do ekranu)?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 
Tak 
 
 

 



 

 
 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż  termin składania i otwarcia ofert przypada na: 

1 października 2019 r. do godziny 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12:00. 

 


