
 

 
 

PAO/X/MM/74/2019 

Warszawa, dnia 7 listopada  2019 r. 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 

Dot.: zamówienia publicznego na zapewnienie kompleksowej obsługi spotkań organizowanych 

przez NAWA .  (Znak sprawy 20/usł./2019 ) 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania od Wykonawcy dotyczące zamówienia publicznego na zapewnienie kompleksowej obsługi 

spotkań organizowanych przez NAWA .  Poniżej pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  

 

Pytania do pierwszej części zamówienia:  

Pytanie nr 1:  

Czy są konkretne godziny, o której ma się rozpocząć/zakończyć spotkanie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:  

Zgodnie z zapisami w SOPZ-Załącznik 1 (dla części I) dokładny termin spotkania i godziny jego 

rozpoczęcia i zakończenia Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, 

najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

 

Pytanie nr 2:  

Co oznacza forma warsztatowo-panelowa w przystosowaniu sali? Jak mają być ustawione krzesła na 

takiej formie?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:  

Sala przystosowana do realizacji warsztatu w ramach Modułu I powinna być dostosowana wielkością 

dla ok 80 osób, sposób ustawienia krzeseł – teatralny. Sala przystosowana do realizacji warsztatu w 

ramach Modułu II powinna być dostosowana wielkością dla ok 20 osób, sposób ustawienia krzeseł – w 

podkowę. 

 

Pytanie nr 3:  

Czy w obu salach ma znajdować się ekran/rzutnik, czy tylko w sali, gdzie odbędzie się otwarcie 

konferencji przez Dyrektora NAWA?    

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:  

Ekran/rzutnik, powinny znajdować się zarówno w sali, gdzie odbędzie się otwarcie konferencji przez 

Dyrektora NAWA, jak również w salach , w których realizowane będą oba moduły. 

Pytanie nr 4:  

Czy podwykonawcy, których proponujemy przy realizacji również mają przedstawić jakieś 

zaświadczenia? Jeśli tak, to jakie? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:  



 

 
 

Podwykonawcy nie muszą przedstawiać żadnych oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem zapisów 

dotyczących powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w 

zamówieniu. 

 

Pytanie nr 5:  

Proszę o wymienienie elementów scenografii przygotowanych przez Zamawiającego – jest to 

niezbędne do wyceny montażu.  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Zamawiający w ramach elementów scenografii przewiduje  użycie: 1 dużej ścianki 4mx3m oraz 

3 małych ścianek 90cmx2m 

Pytania do drugiej części zamówienia:  

Pytanie nr 6:  

Czy planowane są przemowy, aby była potrzebna dodatkowa technika poza hotelową itd.?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:  

Zamawiający nie przewiduje przemówień. 

 

Pytanie nr 7:  

Czy są konkretne godziny, o której ma się rozpocząć/zakończyć spotkanie?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:  

Zamawiający przewiduje godziny od ok. 15.30 d0 19.30. 

 

Pytanie nr 8:  

Czy podwykonawcy, których proponujemy przy realizacji również mają przedstawić jakieś 

zaświadczenia? Jeśli tak, to jakie?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:  

Podwykonawcy nie muszą przedstawiać żadnych oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem zapisów 

dotyczących powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w 

zamówieniu. 

 

Pytanie nr 9:  

Aranżacja obejmie zakresem estetyczne i eleganckie przygotowanie stołów, wystrój sali elementami 

florystycznymi i tematycznymi, spokojną muzykę w tle.” Jakie elementy florystyczne i tematyczne 

macie Państwo na myśli? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:  

Aranżacja w zakresie  przygotowania stołów, wystroju sali elementami florystycznymi i tematycznymi, 

spokojnej muzyki  w tle powinna oddawać bożonarodzeniowy nastrój. 

 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż  termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu. Oferty 

należy składać: do dnia 13 listopada 2019 r. do godziny 10:00. 

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

 


