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PAO/X/MM/07/2020      

Warszawa, 29 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 4: 

„Witanie uczestników – powitalna kawa, informacja o miejscach przy stolikach, lampka wina do 

zabrania do stolika” – czy oznacza to, że część oficjalna ma być przy stołach okrągłych (jeśli tak 

to jaki układ 6 czy i 10 osób przy stoliku)  czy w układzie teatralnym (krzesła)? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Zamawiający oczekuje dla części oficjalnej spotkania aranżację sali w ustawieniu teatralnym. 

Usługa cateringowa obejmuje poczęstunek, zimne napoje oraz serwis kawowy i bufet w 

wydzielonej przestrzeni cateringowej/foyer o powierzchni odpowiedniej do liczby 

przewidzianych gości.  W  wydzielonej przestrzeni cateringowej Wykonawca zapewni dla 

uczestników spotkania odpowiednią dla oczekiwanej liczby gości ilość stolików koktajlowych. 

 

Pytanie nr 5: 

Jeżeli część oficjalna ma być w układzie teatralnym to czy podczas części cateringowej Goście 

mają siedzieć przy stołach okrągłych czy mamy zorganizować formę standing ze stołami 

koktajlowymi i kilkoma miejscami chilloutowymi (kanapy, fotele?) 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Zamawiający dla części nieformalnej spotkania oczekuje realizacji usługi cateringowej w  

wydzielonej przestrzeni cateringowej/foyer oraz zapewnienia dla uczestników spotkania 

odpowiedniej do liczby gości ilości stolików koktajlowych. 

 

Pytanie nr 6: 

Nagrody wręczane na scenie -  po czyjej stronie produkcja? Jeżeli po stronie Agencji poprosimy 

o specyfikację do nagród. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Zamawiający informuje, że nagrody - produkcja i wykonanie leżą po stronie NAWA. 

 

Pytanie nr 7: 

Materiały na multimedia – czy po stronie Agencji będzie konieczność przygotowania 

materiałów do wyświetlania: prezentacje, filmówy, animacje pod część z nagrodami bądź 

innych materiałów? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Zamawiający informuje, że przygotowanie materiałów do wyświetlania leży po stronie NAWA. 
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Wykonawca zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPZ zapewni odpowiednie wyposażenie 

sali i pomoc techniczną w razie problemów tak, aby materiały dostarczone przez 

Zamawiającego mogły być wyświetlone w sposób bezproblemowy. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy jest jakiś preferowany dzień tygodnia, w którym powinniśmy założyć organizację Gali? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 1. 

 

Pytanie nr 9: 

„Fortepian koncertowy klasy mistrzowskiej”  - po czyjej stronie jest angaż pianisty? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 

Zamawiający informuje, że wynajęcie pianisty leży po stronie NAWA.  Wykonawca zapewni 

fortepian klasy mistrzowskiej oraz stroiciela.  

 

Pytanie nr 10: 

Czy poza koncertem fortepianowym Agencja ma zaproponować inny/dodatkowy występ 

artystyczny? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy innego/dodatkowego występu artystycznego? 

 

Pytanie nr 11: 

Czy potrzebne tłumaczenie np. Symultaniczne? Jak tak to dla ilu osób? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 

Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zapewnienia tłumaczeń symultonicznych i innych. 

 

Pytanie nr 12: 

„Symbolicznych oznaczenia” rozdawane na recepcji czy ma być to forma ID, opaski na rękę, 

inna? Dodatkowo czy powstały już grafiki do tego – czy możemy o nie poprosić? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

Zamawiający odpowiedzialny będzie za produkcję i wręczenie uczestnikom symbolicznych 

oznaczeń przypisujących ich do jednej z sześciu grup zaprojektowanych przez/według pomysłu 

Zamawiającego (Nauki przyrodnicze, Nauki inżynieryjne i techniczne, Nauki medyczne i nauki o 

zdrowiu, Nauki rolnicze, Nauki społeczne, Nauki humanistyczne).  Zamawiający nie oczekuje od 

Wykonawcy realizacji ww. zadania. 

 

Pytanie nr 13: 

Po czyjej stronie zaproszenia i followe up? Jeżeli po stronie Agencji to jakie zaproszenia 

mailowe? papierowe? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 

Zamawiający informuje, że zaproszenia i followe up leżą  po stronie NAWA. 

 

Pytanie nr 14: 

Elementy scenografii będące w posiadaniu Zamawiającego jakie to elementy? jaka ilość? 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14: 

Wykonawca odpowiada za zaprojektowanie, przygotowanie i instalację scenografii 
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nawiązującej tematycznie do charakteru uroczystości i opracowanego przez Zamawiającego 

scenariusza imprezy. Wykonawca może wykorzystać w tym celu elementy scenografii będące w 

posiadaniu Zamawiającego (materiał zostanie udostępniony po podpisaniu umowy). 

Wykonawca dysponuje dwoma ściankami i rollupami, które mogą zostać wykorzystane na 

recepcji. Wykonawca aranżację sali głównej  opracuje  w ścisłej kooperacji z Zamawiającym i 

musi uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed datą uroczystości.  

 

Pytanie nr 15: 

Czy Agencja ma przygotować hasło wraz z oprawą graficzną wydarzenia jak i KV? Jeśli tak to 

poprosimy o materiały Państwa materiały graficzne (logo, elementy komunikacji, hasła 

przewodnie). Jeśli posiadają Państwo gotowe projekty prosimy o ich przesłanie w celu 

nawiązania do nich elementów scenografii. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15: 

Wykonawca odpowiada za zaprojektowanie, przygotowanie i instalację scenografii 

nawiązującej tematycznie do charakteru uroczystości i opracowanego przez Zamawiającego 

scenariusza imprezy. Wykonawca może wykorzystać w tym celu elementy scenografii będące w 

posiadaniu Zamawiającego (materiał zostanie udostępniony po podpisaniu umowy) – szczegóły 

w odp. Na pytanie 14. Wykonawca opracuje scenografię w ścisłej kooperacji z Zamawiającym i 

musi uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed datą uroczystości.  

Identyfikacja wizualna (logotyp, kolorystyka itd.) znajdują się na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 16: 

       Upominki – po czyjej stronie produkcja? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16: 

Zamawiający informuje, że upominki leżą po stronie NAWA. 

 

Pytanie nr 17: 

Prosimy o informacje w jakich lokalizacjach do tej pory było realizowane wydarzenie. Czy są 

lokalizacje, które na pewno Państwo odrzucają?  

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17: 

Zamawiający informuje, że ostatnia gala inaugurująca programy dla naukowców organizowana 

była w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zamawiający będzie oceniał zaproponowany 

przez Wykonawcę obiekt, pod kątem jego charakteru (obiekt zabytkowy, reprezentacyjny, lub 

związanym z nauką), który może  służyć do realizacji niestandardowego  konceptu gali.   

 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert przypada dnia 5 lutego 2020 r. godz. 10.00. 

Otwarcie nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.00. 

 


