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PAO/X/MM/04/2020      

Warszawa, 24 stycznia 2020 roku 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dot.: zamówienia na organizację spotkania o uroczystym charakterze dla laureatów programów dla 

naukowców Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej znak zamówienia –26/usł./2019 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania od Wykonawcy dotyczące zamówienia na organizację spotkania o uroczystym 

charakterze dla laureatów programów dla naukowców. Poniżej pytania wraz z odpowiedziami 

Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 1: 

„W związku z zamieszczeniem przez Państwa przetargu na  Organizację spotkania o uroczystym 

charakterze dla laureatów programów dla naukowców mamy pytanie dotyczące doprecyzowania 

terminu jaki Państwo bierzecie pod uwagę aby móc zaproponować Państwu dostępność obiektu 

spełniającego kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający przewiduje organizację spotkania w terminie pomiędzy 20 lutego a 15 marca 2020 r. 

Ostateczna data zostanie uzgodniona z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, niezwłocznie po wyborze oferty. Ze względu na przewidywany udział gości rangi 

ministerialnej i ich dyspozycyjności, Zamawiający nie jest w stanie ustalić dokładnego terminu 

uroczystości z dużym wyprzedzeniem.  Spotkanie planowane jest w dniach roboczych, od 

poniedziałku do piątku w godzinach podanych w SOPZ. 

 

Pytanie nr 2: 

„Punkt 7 3) Portfolio Wykonawcy: Co rozumieją Państwo poprzez rzut lub projekt 3D? 

W części opisowej jest mowa o prezentacji wydrukowanej w formie katalogu. Czy to oznacza, że 

oprócz opisu ze zdjęciami wymagają Państwo projektu 3D aranżacji z poprzednich naszych 

wydarzeń? 

Czy może taki rzut lub projekt 3 D dotyczy punktu 4) wizualizacji obiektu i wkradł się tutaj jakiś 

błąd?„ 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający będzie oceniał Portfolio Wykonawcy przygotowany zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w Rozdziale XV ust. 2.2. Portfolio powinno zawierać  opis wraz ze zdjęciami prezentujące 

koncept kreatywny realizowanego projektu, aranżację sali i sceny, niestandardowe rozwiązania. 

Forma prezentacji w postaci  rzutu lub projektu 3D nie jest wymagana.  

 

Pytanie nr 3: 

„Kolejne pytanie dotyczy budżetu jakim Państwo dysponują? Czy jest możliwość podania 

szacunkowego budżetu? ” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Zamawiający szacuje budżet wielkości 150 000 zł brutto na realizację całości przedmiotu 

zamówienia. 
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Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia  ofert nie ulega przedłużeniu.  

 


