
 

1 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 
na usługi społeczne 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

 

Informacja na temat Zamawiającego 

Misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) jest wspieranie wymiany akademickiej 

i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa 

wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności 

akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez 

realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy. 

NAWA tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców 

oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Realizowane 

programy mają za zadanie nie tylko odpowiadać na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego 

i naukowego, wspierać uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz 

także uwzględniać administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji z nią 

współpracujących. 

 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa cyklu spotkań  organizowanych przez 

Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w 2019 roku. W ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 Zapewnienia sali wraz z odpowiednim wyposażeniem na każde spotkanie z cyklu spotkań w 

terminach i zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym SOPZ. 

 Zapewnienia przestrzeni na catering w formie wydzielonego miejsca sali lub osobnego 

pomieszczenia/foyer bezpośrednio sąsiadującego z salą, w której odbywa się spotkanie 

 Świadczenia usługi cateringowej podczas spotkań zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszym SOPZ  

Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia, w ramach całkowitej ceny podanej w ofercie 

może złożyć propozycje dwóch lokalizacji sal (dwie propozycje miejsca organizacji spotkań). Po 

wyborze Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, na zasadach opisanych w Rozdziale XV 

i XVI ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze jednej z 

lokalizacji. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z drugiej 

zaproponowanej w ofercie lokalizacji w sytuacji, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

wybrana pierwotnie lokalizacja okazała się niedostępna w określonym przez Zamawiającego 

terminie.  
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CZĘŚĆ I  - CYKL SPOTKAŃ O CHARAKTERZE SZKOLENIOWYM 

 

Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie realizować przedmiot zamówienia, zgodnie z 

harmonogramem,  od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania kwoty 

przeznaczonej na jej realizację, w zależności co nastąpi pierwsze. 

Terminy określone w niniejszym SOPZ dotyczą dni roboczych. Przez dzień roboczy uważa się dni 

od poniedziałku do piątku, o ile któryś z tych dni nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90). W 

odniesieniu do korespondencji – co do zasady, termin uważa się za dotrzymany, jeżeli wiadomość 

dotrze do drugiej strony w godzinach pracy. Godziny pracy Zamawiającego to 8:30-16:30. 

Zamawiający będzie zlecał obsługę jednostkowych spotkań sukcesywnie, zgodnie z 

Harmonogramem spotkań zawartym  w tabeli poniżej. Zgłoszenie zapotrzebowania na organizację 

i obsługę jednostkowych spotkań Zamawiający będzie dokonywał z co najmniej 21 dniowym 

wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie uzgodnionym z Wykonawcą. 

 

Harmonogram spotkań o charakterze szkoleniowych na 2019 rok. 
lp. 

RODZAJ WYDARZENIA TERMIN 
CZAS TRWANIA 

SPOTKANIA 

MAKSYMALNA LICZBA 

OSÓB 

1 Spotkanie z przedstawicielami 

uczelni polskich 

warsztat 

Czerwiec 2019 4 h/dobę 80 

2 Spotkanie z przedstawicielami 

uczelni polskich 

warsztat 

Październik 

2019 
4 h/dobę 80 

3 NAWA - Konsultacje 

spotkanie eksperckie 
Listopad 2019r. 8h/dobę 60 

4 NAWA - Konsultacje 

spotkanie eksperckie 

Październik 

2019r. 
8h/dobę 60 

5 Spotkania stypendystów w 

Warszawie- 

 (1 z 2 spotkań) 

Czerwiec 2019r. 6h/dobę 60 

UWAGA: Zamawiający zakłada liczbę spotkań opisaną w Harmonogramie. Dopuszcza jednak 

możliwość niezlecania Wykonawcy wszystkich jednostkowych spotkań wymienionych w 

Harmonogramie. Liczbę zaplanowanych spotkań  należy traktować jako maksymalną w ramach 

realizacji zamówienia. Zamawiający deklaruje, że udzieli zamówień o wartości co najmniej w 50% 

wartości całkowitej umowy. 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niezorganizowanych spotkań.  

 

Cel zamówienia 

Celem głównym zamówienia  jest: 

- wymiana doświadczeń między stypendystami uczestniczącymi w międzynarodowej 

wymianie stypendialnej, nawiązanie kontaktów pomiędzy doktorantami i kadrą 
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akademicką z różnych ośrodków akademickich służących wykorzystaniu w dalszej pracy 

dydaktycznej; 

- zebranie opinii i pogłębienie informacji w zakresie oferty programowej NAWA, głównych 

trendów rozwojowych.  

- przygotowaniem rekomendacji, proponowanych kierunków zmian oferty programowej 

NAWA. 

 

Grupy docelowe spotkań  

 środowiska naukowe: kadra naukowo-dydaktyczna wyższych uczelni, przedstawiciele 

instytutów naukowe PAN, instytuty badawcze, doktoranci, studenci; 

 instytucje i organizacje działające na rzecz umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa 

wyższego; 

 beneficjencie programów NAWA skierowanych do instytucji (stypendyści, instytucje 

wnioskujące o finansowanie działań). 

 

Zakres przedmiotu zamówienia  

Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania spotkania w centrum Warszawy, w odległości 

nie większej niż 7 km od dworca głównego PKP/PKS, liczonej jak dla pokonywania tej trasy 

samochodem. Odległość należy liczyć przy pomocy mapy googla https://mapy.google.pl/ 

(wybierając opcję pokonuję trasę samochodem). Za punkt początkowy do obliczania odległości 

należy przyjąć Dworzec Centralny, adres Aleje Jerozolimskie 54.  Lokalizacja powinna 

gwarantować dobrą komunikację środkami transportu miejskiego. 

 

Wymagania szczegółowe 

1. Wymogi dotyczące sali: 

 Spotkania powinny odbywać się w sali klimatyzowanej, dobrze oświetlonej (celem 

nagrywania wideo i robienia zdjęć), z dostępem do światła dziennego oraz 

z możliwością zaciemnienia sali do prezentacji. 

 Sala szkoleniowa będzie dostępna w wymiarze czasowym wskazanym dla każdego 

spotkania w harmonogramie w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym z 

uwzględnieniem dodatkowych ram czasowych potrzebnych na niezbędne działania 

(przygotowanie sali)  przed spotkaniem i po jego zakończeniu.  

 Sala pomieści liczbę osób przewidzianą na poszczególne spotkania zgodnie z 

harmonogramem. 

 Wykonawca w razie potrzeby, na prośbę Zamawiającego zapewni mównicę/stół 

prezydialny oraz krzesła/fotele w liczbie odpowiadającej liczbie prelegentów. 

 Sala wyposażona będzie w sprzęt do realizacji prezentacji multimedialnych, tj. ekran, 

rzutnik multimedialny z wejściem kompatybilnym z laptopem (posiadającym min. 

aktualne oprogramowanie Windows oraz pakiet Microsoft Office, kompatybilny z 

rzutnikiem), wskaźnik do przełączania slajdów, flipchart wraz z przygotowanymi 

arkuszami i piszącymi markerami (w różnych kolorach), nagłośnienie, mikrofony 
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bezprzewodowe w liczbie do uzgodnienia z Zamawiającym, pulpity dyskusyjne z 

mikrofonem w liczbie do uzgodnienia z Zamawiającym, bezprzewodowy Internet.  

 Wykonawca odpowiada za wgranie do komputera/laptopa prezentacji przesłanych za 

pomocą poczty elektronicznej przez Zamawiającego lub dostarczoną bezpośrednio 

przed spotkaniem. 

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość druku pojedynczych materiałów, 

zleconych przez Zamawiającego w miejscu organizacji spotkania. 

2. Wymagania dotyczące ustawienia, oznakowania i wizualizacji sali: 

 Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację sali konferencyjnej, tj. ustawienie 

krzeseł i  stołów (w układzie teatralnym, szkolnym lub w podkowę), elementów 

technicznych (sprzęt, oświetlenie, nagłośnienie itp.) z uwzględnieniem możliwości 

swobodnego  przemieszczania się oraz z zachowaniem odpowiednich odległości 

między rzędami krzeseł. 

 Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie sal do spotkań wraz z ich 

oznakowaniem zgodnym z wizualizacją/wskazówkami/zaleceniami przekazanymi 

przez Zamawiającego (fiszki i tabliczki informacyjne z tytułem, terminem (DD-MM-

RRRR) i godzinami spotkań itp.). 

3. Wykonawca odpowiada za sprawność działania urządzeń i  zapewni minimum jedną osobę do 

obsługi technicznej  każdego spotkania, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem 

wydarzenia oraz sprawnością urządzeń przez cały czas trwania spotkania, a w razie 

wystąpienia usterek będzie w stanie je na bieżąco naprawić. 

4. Wykonawca zapewni łatwo dostępne oraz dobrze oznakowane szatnie (wraz z obsługą) oraz 

toalety dla uczestników na tej samej kondygnacji co oferowana sala, w tym toalety dla osób 

niepełnosprawnych. 

5. Wykonawca zapewni na każde spotkanie w razie konieczności do 2 bezpłatnych miejsc 

parkingowych dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób w bezpośredniej bliskości wejścia 

do budynku, w którym odbywać się będzie spotkanie. 

6. W przypadku uczestnictwa w spotkaniu osób słabosłyszących, Wykonawca zastosuje pętle 

indukcyjne lub systemy FM. 

7. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie sprawnej obsługi recepcji podczas spotkania. 

Wykonawca oddeleguje w tym celu co najmniej 1 osobę, której zadaniem w miejscu 

wydzielonym na potrzeby recepcji będzie na prośbę Zamawiającego: 

 oznaczenie miejsca posiedzenia (tytuł, data i sala); 

 przygotowanie i ustawienie wizytowników na stole prezydialnym w sali konferencyjnej; 

 ustawienie ścianki/-ek i banneru/-ów promocyjnego dostarczonych przez 

Zamawiającego; 

 obsługa uczestników pod kątem informacyjnym przez cały czas trwania posiedzenia  

 rejestracja uczestników, 

 dystrybucja programu, prezentacji i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego 

wśród uczestników spotkania, 

 prowadzenie listy obecności uczestników i przekazanie jej Zamawiającemu po 

zakończeniu spotkania. Lista zostanie przekazana przez Zamawiającego na kilka dni 

przed lub w dniu spotkania, 



 

 
Strona 5 z 20 

 

Personel obsługujący recepcję powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą i dobrą 

prezencją. Wykonawca zapewni, że personel recepcji będzie miał spójne stroje, tj. biała 

koszulowa bluzka,  czarne/granatowe spodnie lub spódnica do kolan. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z podmiotami/osobami realizującymi na zlecenie 

Zamawiającego obsługę fotograficzną i video spotkania. 

9. Wykonawca zapewni usługę cateringową w tym samym obiekcie co oferowana sala zgodnie 

z poniższymi wymaganiami: 

 Ciągły serwis kawowy dla wszystkich uczestników spotkań. W ramach przerwy 

kawowej będą zapewnione: napoje gorące, w tym herbata (co najmniej 3 rodzaje), kawa 

parzona z ekspresu, dodatkowo: cytryna, mleko, mleko roślinne, cukier, napoje zimne, 

w tym woda gazowana i niegazowana (1 l na osobę), soki 100% owocowe (2 rodzaje, 

minimum 0,3 l/osobę), owoce filetowane (minimum 200 g na osobę), ciastka ( minimum 

3 rodzaje ciast, w tym minimum jedno bezglutenowe, w liczbie 2 na osobę).  

 Przerwa kawowa będzie serwowana w wydzielonej części sali lub w osobnej sali/foyer 

bezpośrednio sąsiadującej z salą, w której odbywa się spotkanie.  

 Zaopatrzenie uczestników przez cały czas trwania spotkania w wodę mineralną 

gazowaną i niegazowaną oraz szklanki. 

 Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zapewni lunch na wskazane spotkanie w 

liczbie zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SOPZ.  

 Wykonawca zapewni powierzchnię cateringową na potrzeby organizacji lunchu. 

Powierzchnia będzie klimatyzowana i będzie odpowiadać liczbie zgłoszonych 

uczestników, będzie umożliwiać swobodny przepływ osób w trakcie poczęstunku, 

umożliwiać rozstawienie bufetu oraz stanowisk z napojami zimnymi. 

 W menu lunchu muszą się znaleźć się 2 rodzaje zup (w tym 1 zupa musi być 

bezglutenowa i wegańska), 2 rodzaje przystawek (w tym jedna bezmięsna), 2 dania 

główne (w tym jedno bezglutenowe i wegańskie), dodatki, sałatki (min. 2 rodzaje), 

ciastka deserowe i owoce (w tym polskie owoce sezonowe), herbata (w torebkach, 

czarna, zielona, owocowa), cytryna, kawa parzona z ekspresu, mleko do kawy (zwykłe i 

roślinne), cukier, napoje zimne w tym woda gazowana i niegazowana oraz soki 

owocowe (100% bez dodatku cukru, minimum 2 rodzaje).  

 Propozycje menu przedstawione zostaną do akceptacji Zamawiającego każdorazowo 

na 2 dni robocze przed terminem danego wydarzenia.  

 Wykonawca zapewni także pełną zastawę stołową (talerze porcelanowe, sztućce, 

filiżanki, szklanki, serwetki).  

 Wszystkie produkty wykorzystywane na potrzeby realizacji usługi cateringowej 

powinny być świeże i wysokiej jakości. 

 Wykonawca, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zapewni niezbędną do 

prawidłowej realizacji usługi cateringowej liczbę pracowników obsługi. Wykonawca 

gwarantuje, iż określona przez niego liczba pracowników pozwoli na zapewnienie 

sprawnego i zgodnego z wysokimi standardami przebiegu procesu świadczenia usługi 

cateringowej.   
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 Wykonawca w trakcie świadczenia usługi cateringowej odpowiada za sprawną, 

profesjonalną, dyskretną i bezkolizyjną obsługę, a także uzupełnianie brakujących 

elementów serwisu cateringowego. 

 Wykonawca zapewni, że pracownicy świadczący usługę cateringową posiadają 

niezbędne dokumenty upoważniające do kontaktu z żywnością.  

 Wykonawca zapewni stroje dla pracowników świadczących usługę cateringową, które 

powinny być schludne, eleganckie, dopasowane do biznesowego charakteru 

wydarzenia. 

 Do zadań personelu będzie należało dbanie o porządek, w tym zbieranie i mycie 

brudnych naczyń oraz regularne usuwanie odpadów.  

UWAGA: Zamawiający zakłada liczbę posiłków odpowiadającą maksymalnej liczbie osób, 

przewidzianych na spotkanie jednostkowe, podanej w Harmonogramie. Liczba uczestników 

poszczególnych spotkań jest szacunkowa i może ulec zmianie. W związku z powyższym 

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zamówionych posiłków w ramach wartości 

umowy, jednocześnie zmiana nie może być większa niż o 30% w odniesieniu do podanej 

maksymalnej liczby uczestników jednostkowego spotkania. Zmniejszenie liczby uczestników może 

nastąpić nie później niż na 4 dni robocze przed dniem wydarzenia. W przypadku mniejszej liczby 

uczestników w ramach jednostkowego spotkania Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 

catering, które zostanie pomniejszone proporcjonalnie o kwoty wynikające z iloczynu cen 

jednostkowych oraz liczby uczestników, która wynikać będzie z różnicy między planowaną a 

rzeczywistą liczbą uczestników spotkania (wg. cen jednostkowych wskazanych w formularzu 

ofertowym). 
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CZĘŚĆ II  - SPOTKANIE Z CYKLU „DIRECT TO RECOGNITION”  

 

Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od 1 listopada 2019 

do 31 grudnia 2019 r. Terminy określone w niniejszym SOPZ dotyczą dni roboczych. Przez dzień 

roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, o ile któryś z tych dni nie jest dniem wolnym od 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 90). W odniesieniu do korespondencji – co do zasady, termin uważa się za dotrzymany, jeżeli 

wiadomość dotrze do drugiej strony w godzinach pracy. Godziny pracy Zamawiającego to 8:30-

16:30. 

Zamawiający po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, dokona zgłoszenia zapotrzebowania 

na organizację i obsługę spotkania opisanego w tabeli poniżej, z co najmniej 21 dniowym 

wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie uzgodnionym z Wykonawcą. 

 

RODZAJ WYDARZENIA TERMIN 
CZAS 

TRWANIA 

MAKSYMALNA 

LICZBA OSÓB 

Spotkanie informacyjno-

szkoleniowe z cyklu „Direct to 

recognition” 

listopad-

grudzień 2019 
8 h/dobę 150 

 

Cel zamówienia 

Celem głównym zamówienia jest  upowszechnianie polskiego szkolnictwa wyższego za granicą oraz 

upowszechnianie informacji o działaniach zwiększających dostępność szkolnictwa realizowanych 

przez NAWA. Cykl spotkań jest narzędziem służącym NAWA do nawiązania i rozwoju współpracy 

z instytucjami partnerskimi i interesariuszami akademickimi i społecznymi. 

 

Grupy docelowe spotkań  

 środowiska naukowe: przedstawiciele wyższych uczelni, jednostki naukowo-badawcze, 

 administracja rządowa i samorządowa, 

 instytucje i organizacje działające na rzecz rozwoju innowacyjności w Polsce. 

 

 

Zakres przedmiotu zamówienia  

Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania spotkania w centrum Warszawy, w odległości nie 

większej niż 7 km od dworca głównego PKP/PKS, liczonej jak dla pokonywania tej trasy 

samochodem. Odległość należy liczyć przy pomocy mapy googla https://mapy.google.pl/ 

(wybierając opcję pokonuję trasę samochodem). Za punkt początkowy do obliczania odległości 

należy przyjąć Dworzec Centralny, adres Aleje Jerozolimskie 54.  Lokalizacja powinna 

gwarantować dobrą komunikację środkami transportu miejskiego. 
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Wymagania szczegółowe 

1. Wymogi dotyczące sali: 

 Spotkanie powinno się odbyć w sali klimatyzowanej, z dostępem do światła dziennego 

oraz z możliwością zaciemnienia sali do prezentacji. 

 Sala szkoleniowa będzie dostępna w wymiarze czasowym i w godzinach uzgodnionych 

z Zamawiającym z uwzględnieniem dodatkowych ram czasowych potrzebnych na 

niezbędne działania (przygotowanie sali)  przed spotkaniem i po jego zakończeniu.  

 Sala pomieści 150 osób przewidziane na spotkanie. 

 Wykonawca w razie potrzeby, na prośbę Zamawiającego zapewni mównicę/stół 

prezydialny oraz krzesła/fotele w liczbie odpowiadającej liczbie prelegentów. 

 Sala wyposażona będzie w sprzęt do realizacji prezentacji multimedialnych, tj. ekran, 

rzutnik multimedialny z wejściem kompatybilnym z laptopem (posiadającym min. 

aktualne oprogramowanie Windows oraz pakiet Microsoft Office, kompatybilny z 

rzutnikiem), wskaźnik do przełączania slajdów, flipchart wraz z przygotowanymi 

arkuszami i piszącymi markerami (w różnych kolorach), nagłośnienie, mikrofony 

bezprzewodowe w liczbie do uzgodnienia z Zamawiającym, pulpity dyskusyjne z 

mikrofonem w liczbie do uzgodnienia z Zamawiającym, bezprzewodowy Internet.  

 Wykonawca odpowiada za wgranie do komputera/laptopa prezentacji przesłanych za 

pomocą poczty elektronicznej przez Zamawiającego lub dostarczoną bezpośrednio 

przed spotkaniem. 

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość druku pojedynczych materiałów, 

zleconych przez Zamawiającego w miejscu organizacji spotkania. 

2. Wymagania dotyczące ustawienia, oznakowania i wizualizacji sali: 

 Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację sali, tj. ustawienie krzeseł i  stołów (w 

układzie teatralnym, szkolnym lub w podkowę), elementów technicznych (sprzęt, 

oświetlenie, nagłośnienie itp.) z uwzględnieniem możliwości swobodnego  

przemieszczania się oraz z zachowaniem odpowiednich odległości między rzędami 

krzeseł. 

 Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie sali do spotkania wraz z 

oznakowaniem zgodnym z wizualizacją/wskazówkami/zaleceniami przekazanymi 

przez Zamawiającego (fiszki i tabliczki informacyjne z tytułem, terminem (DD-MM-

RRRR) i godzina i spotkania itp.). 

3. Wykonawca odpowiada za sprawność działania urządzeń i  zapewni minimum jedną osobę do 

obsługi technicznej  spotkania, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem 

wydarzenia oraz sprawnością urządzeń przez cały czas trwania spotkania, a w razie 

wystąpienia usterek będzie w stanie je na bieżąco naprawić. 

4. Wykonawca zapewni łatwo dostępne oraz dobrze oznakowane szatnie (wraz z obsługą) oraz 

toalety dla uczestników na tej samej kondygnacji co oferowana sala, w tym toalety dla osób 

niepełnosprawnych. 

5. Wykonawca zapewni na spotkanie w razie konieczności do 2 bezpłatnych miejsc parkingowych 

dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku, 

w którym odbywać się będzie spotkanie. 
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6. W przypadku uczestnictwa w spotkaniu osób słabosłyszących, Wykonawca zastosuje pętle 

indukcyjne lub systemy FM. 

7. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie sprawnej obsługi recepcji podczas spotkania. 

Wykonawca oddeleguje w tym celu co najmniej 1 osobę, której zadaniem w miejscu 

wydzielonym na potrzeby recepcji będzie na prośbę Zamawiającego: 

 oznaczenie miejsca posiedzenia (tytuł, data i sala); 

 przygotowanie i ustawienie wizytowników na stole prezydialnym w sali konferencyjnej; 

 ustawienie ścianki/-ek i banneru/-ów promocyjnego dostarczonych przez 

Zamawiającego; 

 obsługa uczestników pod kątem informacyjnym przez cały czas trwania posiedzenia w 

tym 

 rejestracja uczestników, 

 dystrybucja programu, prezentacji i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego 

wśród uczestników spotkania, 

 prowadzenie listy obecności uczestników i przekazanie jej Zamawiającemu po 

zakończeniu spotkania. Lista zostanie przekazana przez Zamawiającego na kilka dni 

przed lub w dniu spotkania, 

Personel obsługujący recepcję powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą i dobrą 

prezencją. Wykonawca zapewni, że personel recepcji będzie miał spójne stroje, tj. biała 

koszulowa bluzka,  czarne/granatowe spodnie lub spódnica do kolan. 

8. Wykonawca zapewni usługę cateringową w tym samym obiekcie co oferowana sala zgodnie 

z poniższymi wymaganiami: 

 Ciągły serwis kawowy dla wszystkich uczestników spotkania. W ramach przerwy 

kawowej będą zapewnione: napoje gorące, w tym herbata (co najmniej 3 rodzaje), kawa 

parzona z ekspresu, dodatkowo: cytryna, mleko, mleko roślinne, cukier, napoje zimne, 

w tym woda gazowana i niegazowana (1 l na osobę), soki 100% owocowe (2 rodzaje, 

minimum 0,3 l/osobę), owoce filetowane (minimum 200 g na osobę), ciastka ( minimum 

3 rodzaje ciast, w tym minimum jedno bezglutenowe, w liczbie 2 na osobę).  

 Przerwa kawowa będzie serwowana w wydzielonej części sali lub w osobnej sali/foyer 

bezpośrednio sąsiadującej z salą, w której odbywa się spotkanie.  

 Zaopatrzenie uczestników przez cały czas trwania spotkania w wodę mineralną 

gazowaną i niegazowaną oraz szklanki. 

 Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zapewni lunch na wskazane spotkanie w 

liczbie zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SOPZ.  

 Wykonawca zapewni powierzchnię cateringową na potrzeby organizacji lunchu. 

Powierzchnia będzie klimatyzowana i będzie odpowiadać liczbie zgłoszonych 

uczestników, będzie umożliwiać swobodny przepływ osób w trakcie poczęstunku, 

umożliwiać rozstawienie bufetu oraz stanowisk z napojami zimnymi. 

 W menu lunchu muszą się znaleźć się 2 rodzaje zup (w tym 1 zupa musi być 

bezglutenowa i wegańska), 2 rodzaje przystawek (w tym jedna bezmięsna), 2 dania 

główne (w tym jedno bezglutenowe i wegańskie), dodatki, sałatki (min. 2 rodzaje), 

ciastka deserowe i owoce (w tym polskie owoce sezonowe), herbata (w torebkach, 

czarna, zielona, owocowa), cytryna, kawa parzona z ekspresu, mleko do kawy (zwykłe i 
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roślinne), cukier, napoje zimne w tym woda gazowana i niegazowana oraz soki 

owocowe (100% bez dodatku cukru, minimum 2 rodzaje).  

 Propozycje menu przedstawione zostaną do akceptacji Zamawiającego każdorazowo 

na 2 dni robocze przed terminem danego wydarzenia.  

 Wykonawca zapewni także pełną zastawę stołową (talerze porcelanowe, sztućce, 

filiżanki, szklanki, serwetki).  

 Wszystkie produkty wykorzystywane na potrzeby realizacji usługi cateringowej 

powinny być świeże i wysokiej jakości. 

 Wykonawca, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zapewni niezbędną do 

prawidłowej realizacji usługi cateringowej liczbę pracowników obsługi. Wykonawca 

gwarantuje, iż określona przez niego liczba pracowników pozwoli na zapewnienie 

sprawnego i zgodnego z wysokimi standardami przebiegu procesu świadczenia usługi 

cateringowej.   

 Wykonawca w trakcie świadczenia usługi cateringowej odpowiada za sprawną, 

profesjonalną, dyskretną i bezkolizyjną obsługę, a także uzupełnianie brakujących 

elementów serwisu cateringowego. 

 Wykonawca zapewni, że pracownicy świadczący usługę cateringową posiadają 

niezbędne dokumenty upoważniające do kontaktu z żywnością.  

 Wykonawca zapewni stroje dla pracowników świadczących usługę cateringową, które 

powinny być schludne, eleganckie, dopasowane do biznesowego charakteru 

wydarzenia. 

 Do zadań personelu będzie należało dbanie o porządek, w tym zbieranie i mycie 

brudnych naczyń oraz regularne usuwanie odpadów.  

UWAGA: Zamawiający zakłada liczbę posiłków odpowiadającą maksymalnej liczbie osób 

przewidzianych na spotkanie. Liczba uczestników spotkania jest jednak szacunkowa i może ulec 

zmianie. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości 

zamówionych posiłków w ramach wartości umowy, jednocześnie zmiana nie może być większa niż 

o 30% w odniesieniu do podanej maksymalnej liczby uczestników spotkania. Zmniejszenie liczby 

uczestników może nastąpić nie później niż na 4 dni robocze przed dniem wydarzenia. W przypadku 

mniejszej liczby uczestników, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za catering, które zostanie 

pomniejszone proporcjonalnie o kwoty wynikające z iloczynu cen jednostkowych oraz liczby 

uczestników, która wynikać będzie z różnicy między planowaną a rzeczywistą liczbą uczestników 

spotkania (wg. cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym). 
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CZĘŚĆ III  - CYKL SPOTKAŃ O UROCZYSTYM CHARAKTERZE  

 

Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie realizować przedmiot zamówienia, zgodnie z 

harmonogramem, od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania kwoty 

przeznaczonej na jej realizację, w zależności co nastąpi pierwsze. 

Terminy określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczą dni roboczych. Przez 

dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, o ile któryś z tych dni nie jest dniem 

wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 90). W odniesieniu do korespondencji – co do zasady, termin uważa się za 

dotrzymany, jeżeli wiadomość dotrze do drugiej strony w godzinach pracy. Godziny pracy 

Zamawiającego to 8:30-16:30. 

Zamawiający będzie zlecał obsługę jednostkowych spotkań sukcesywnie, zgodnie z 

Harmonogramem spotkań zawartym  w tabeli poniżej. Zgłoszenie zapotrzebowania na 

organizację i obsługę jednostkowych spotkań Zamawiający będzie dokonywał z co najmniej 21 

dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie uzgodnionym z 

Wykonawcą. 

 

 Harmonogram spotkań o uroczystym charakterze na 2019 r. 

Lp. RODZAJ 

WYDARZENIA 
TERMIN 

CZAS 

TRWANIA 

MAKSYMALNA 

LICZBA OSÓB 

1 

Uroczysta 

inauguracja 

programu 

Łukasiewicz 

15 listopad 

-15 

grudzień   

2019 

5 h/dobę 70 

2 

Uroczysta 

inauguracja 

programu “Poland 

my first choice” 

Listopad 2019 

 
5 h /dobę  50 

3 

Nieformalne 

spotkanie o 

charakterze 

uroczystej kolacji 

01-22 

grudzień 

2019 

4 h/dobę  80 

UWAGA: Zamawiający zakłada liczbę spotkań opisaną w Harmonogramie. Dopuszcza jednak 

możliwość niezlecania Wykonawcy wszystkich jednostkowych spotkań wymienionych w 

Harmonogramie. Liczbę zaplanowanych spotkań  należy traktować jako maksymalną w ramach 

realizacji zamówienia. Zamawiający deklaruje, że udzieli zamówień o wartości co najmniej w 50% 

wartości całkowitej umowy. 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niezorganizowanych spotkań.  
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Cel zamówienia 

Celem głównym zamówienia są uroczyste inauguracje programów stypendialnych dla studentów 

realizowanych przez NAWA, których ideą jest podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych obywateli państw rozwijających się oraz krajów rozwiniętych, objętych programami.  

 

Grupy docelowe spotkań  

 cudzoziemcy z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii   - odbywający studia II stopnia 
na uczelniach polskich;  

 cudzoziemcy z krajów rozwiniętych Europy, Azji, Ameryki i Australii- odbywający studia 
II stopnia na uczelniach polskich. 
 

Zakres przedmiotu zamówienia  

Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania spotkania w centrum Warszawy, w odległości nie 

większej niż 7 km od dworca głównego PKP/PKS, liczonej jak dla pokonywania tej trasy 

samochodem. Odległość należy liczyć przy pomocy mapy googla https://mapy.google.pl/ 

(wybierając opcję pokonuję trasę samochodem). Za punkt początkowy do obliczania odległości 

należy przyjąć Dworzec Centralny, adres Aleje Jerozolimskie 54.  Lokalizacja powinna 

gwarantować dobrą komunikację środkami transportu miejskiego. 

 

Wymagania szczegółowe 

1. Wymogi dotyczące sali: 

 Spotkania powinny być zorganizowane w sali, w której odbywają się wydarzenia 

kulturalnoartystyczne, uroczyste inauguracje, gale lub eventy, dedykowane tematyce 

nauki, kultury, sztuki lub dziedzictwa narodowego.  

 Sala szkoleniowa będzie dostępna w wymiarze czasowym wskazanym dla każdego 

spotkania w harmonogramie w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym z 

uwzględnieniem dodatkowych ram czasowych potrzebnych na niezbędne działania 

(przygotowanie sali)  przed spotkaniem i po jego zakończeniu.  

 Sala pomieści liczbę osób przewidzianą na poszczególne spotkania zgodnie z 

harmonogramem. 

 Wyposażenie sali musi umożliwiać w zależności od koncepcji spotkania: realizację 

oficjalnych uroczystości - inauguracji (składających się z części: -formalnej z 

przemówieniami, -nieformalnej/artystycznej) lub uroczystych spotkań o mniej formalnym 

charakterze. Adekwatnie do koncepcji spotkania wymagane jest odpowiednie 

wyposażenie i przygotowanie sali wraz nagłośnieniem i oświetleniem, właściwymi dla 

charakteru spotkania.  Każdorazowo wraz ze zgłoszeniem zapotrzebowania na salę w 

terminie 21 dni Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ustalonej koncepcji spotkania i 

szczegółach organizacyjnych. 

2. Wykonawca na prośbę Zamawiającego w przypadku oficjalnych uroczystości  zapewni : 

 Ekran LED/ekran bezszwowy/biała ściana o dużych rozmiarach, zapewniające dobrą 

widoczność z każdego miejsca sali,; 
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 Scenę wraz z aranżacją i dostosowanym oświetleniem, na której odbędzie się część oficjalna 

wydarzenia; scena powinna być na tyle duża, aby zmieściła się na niej mównica oraz 

swobodne przemieszczanie się  w jednoczesnym czasie ok. 30 osób.   

 Mównicę w stylu dostosowanym do aranżacji sceny z zamocowanym mikrofonem. Mównica 

oznaczona logo NAWA. Wykonawca zapewni również mikrofon bezprzewodowy za ucho 

(mikroport) dla osoby prowadzącej Galę. Zapewnienie niezbędnego sprzętu technicznego i 

multimedialnego umożliwiającego prawidłową realizację Gali. 

 Urządzenia nagłaśniające i oświetlenie, w tym rezerwowe, gwarantujące komfortowy odbiór 

dźwięku wszystkim uczestnikom wydarzenia oraz oświetlenie dostosowane do rozmiarów 

sali oraz ilości uczestników.  

 Laptop/laptopy (wraz z pilotem) z wejściem kompatybilnym z  rzutnik multimedialnym 

(posiadającym min. aktualne oprogramowanie Windows oraz pakiet Microsoft Office),  

 Kostkę dziennikarską umożliwiającą podłączenie minimum 3 mikrofonów bezprzewodowych.  

 Elementy wyposażenia technicznego sali konferencyjnej nie mogą utrudniać uczestnikom 

swobodnego przemieszczania się, wszelkie okablowanie powinno być niewidoczne dla 

uczestników gali tylko schowane pod sceną. 

 Instalację scenografii nawiązującej tematycznie do charakteru uroczystości zgodnie z 

opracowanym przez Zamawiającego scenariuszem uroczystości i projektem scenografii. 

Przygotowanie elementów scenografii spójnych z koncepcją leży po stronie Zamawiającego.  

 Aranżację sali łącznie z ustawieniem krzeseł (w układzie teatralnym dla odpowiedniej liczby 

osób), sceny z mównicą,  elementów scenografii oraz technicznych (oświetlenie, 

nagłośnienie, możliwość synchronicznego pokazywania prezentacji multimedialnych lub 

innych informacji, itp.) Wykonawca przygotuje w ścisłej kooperacji z Zamawiającym i musi 

uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed datą uroczystości. 

Proces uzgodnień musi się zamknąć przed tym terminem. Jakiekolwiek zmiany po tym 

terminie będą dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach (nie dających się wcześniej 

przewidzieć) i bezwzględnie wymagają zgody i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 W przypadku uczestnictwa w spotkaniu osób słabosłyszących, Wykonawca zastosuje pętle 

indukcyjne lub systemy FM. 

 W przypadku uczestnictwa w spotkaniu osób z niepełnosprawnościami takimi, jak brak 

słuchu, Wykonawca zapewni tłumacza polskiego języka migowego. 

 Obsługę recepcji podczas każdego spotkania Wykonawca oddeleguje w tym celu co najmniej 

jedną osobę posługującą się językiem angielskim w stopniu średnio zaawanasowanym, której 

zadaniem w miejscu wydzielonym na potrzeby recepcji będzie na prośbę Zamawiającego: 

-  oznaczenie miejsca posiedzenia (tytuł, data i sala); 

- przygotowanie i ustawienie wizytowników na stole prezydialnym w sali 

konferencyjnej; 

- ustawienie ścianki/-ek i banneru/-ów promocyjnego dostarczonych przez 

Zamawiającego; 

- obsługa uczestników przez cały czas trwania posiedzenia w tym: 

- rejestracja uczestników, 

- dystrybucja programu, prezentacji i materiałów dostarczonych przez 

Zamawiającego wśród uczestników spotkania, 
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- prowadzenie listy obecności uczestników i przekazanie jej Zamawiającemu po 

zakończeniu spotkania. Lista zostanie przekazana przez Zamawiającego na 

kilka dni przed lub w dniu spotkania, 

Personel obsługujący recepcję powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą i dobrą 

prezencją. Wykonawca zapewni, że personel recepcji będzie miał spójne stroje, tj. biała 

koszulowa bluzka,  czarne/granatowe spodnie lub spódnica do kolan. 

3. Wykonawca na prośbę Zamawiającego w przypadku uroczystego  spotkania o mniej formalnym 

charakterze zapewni : 

Aranżację sali – wystrój sali zgodnie z koncepcją Zamawiającego łącznie z ustawieniem stołów 

bankietowych i krzeseł dla odpowiedniej liczby osób. 

Nagłośnienie i kompletne oświetlenie w rodzaju i ilości wynikającej z rozmiarów sali oraz 

koncepcji uroczystości określonej przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie elementów technicznych, wprowadzonych przez 

niego na salę, tak by z jednej strony nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników 

gali (kable, lampy, reflektory itp.), a z drugiej nie naruszały estetyki miejsca i wydarzenia.  

5. Wykonawca odpowiada za koordynację i sprawność działania urządzeń i personelu obsługi 

technicznej. 

6. Do zadań Wykonawcy należy także pozyskanie niezbędnych pozwoleń wynajmującego 

pomieszczenia na organizację gali, w tym na: nagłośnienie, oświetlenie, koncert, oraz na 

wykorzystanie i upowszechnianie znaków, nazwy i wizerunku obiektu (na zaproszeniach, 

zdjęciach i w materiale filmowym itp.) z przebiegu gali. 

7. Wykonawca odpowiada za zapewnienie sprawnej obsługi logistycznej i technicznej całej 

uroczystości.  

8. Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie sal do spotkań wraz z ich 

oznakowaniem zgodnym z wizualizacją/wskazówkami/zaleceniami przekazanymi przez 

Zamawiającego (fiszki i tabliczki informacyjne z tytułem, terminem (DD-MM-RRRR) i 

godzinami spotkań). 

9. Wykonawca zapewni łatwo dostępne oraz dobrze oznakowane szatnie (wraz z obsługą) oraz 

toalety dla uczestników na tej samej kondygnacji co oferowana sala, w tym toalety dla osób 

niepełnosprawnych. 

10. Wykonawca zapewni na każde spotkanie w razie konieczności do 2 bezpłatnych miejsc 

parkingowych dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób w bezpośredniej bliskości wejścia 

do budynku, w którym odbywać się będzie spotkanie. 

11. Wykonawca wraz z udostepnieniem sali na oficjalne uroczystości/inauguracja na potrzeby 

organizacji poczęstunku zapewni w tym samym obiekcie co oferowana sala – wydzieloną 

przestrzeń bankietową lub  osobną salę/ foyer o powierzchni odpowiedniej do liczby 

przewidzianych uczestników, z możliwością rozstawienie bufetu oraz stolików koktajlowych 

lub stołów bankietowych .  

12. Wykonawca w przypadku uroczystego  spotkania o mniej formalnym charakterze zaaranżuje 

przestrzeń udostępnionej sali jako przestrzeń bankietową z możliwością spożywania posiłków 

w formie zasiadanej odpowiednio dla liczby osób przewidzianych na wymienione spotkanie. 

13. Wykonawca zapewni usługę cateringową zgodnie z poniższymi wymaganiami: 



 

 
Strona 15 z 20 

 

 Ciągły serwis kawowy dla wszystkich uczestników spotkań. W ramach przerwy kawowej 

będą zapewnione: napoje gorące, w tym herbata (co najmniej 3 rodzaje), kawa parzona z 

ekspresu, dodatkowo: cytryna, mleko, mleko roślinne, cukier, napoje zimne, w tym woda 

gazowana i niegazowana (1 l na osobę), soki 100% owocowe (2 rodzaje, minimum 0,3 

l/osobę), owoce filetowane (minimum 200 g na osobę), ciastka ( minimum 3 rodzaje ciast, w 

tym minimum jedno bezglutenowe, w liczbie 2 na osobę).  

 lunch na wskazane spotkanie w liczbie zgodnej z harmonogramem spotkań, w 

którego  menu  muszą się znaleźć się 2 rodzaje zup (w tym 1 zupa musi być bezglutenowa 

i wegańska), 2 rodzaje przystawek (w tym jedna bezmięsna), 2 dania główne (w tym jedno 

bezglutenowe i wegańskie), dodatki, sałatki (min. 2 rodzaje), ciastka deserowe i owoce (w 

tym polskie owoce sezonowe), herbata (w torebkach, czarna, zielona, owocowa), cytryna, 

kawa parzona z ekspresu, mleko do kawy (zwykłe i roślinne), cukier, napoje zimne w tym 

woda gazowana i niegazowana oraz soki owocowe (100% bez dodatku cukru, minimum 2 

rodzaje).  

 Propozycje menu przedstawione zostaną do akceptacji Zamawiającego każdorazowo na 2 

dni robocze przed terminem danego wydarzenia.  

 Wykonawca zapewni także pełną zastawę stołową (talerze porcelanowe, sztućce, filiżanki, 

szklanki, serwetki).  

 Wszystkie produkty wykorzystywane na potrzeby realizacji usługi cateringowej powinny 

być świeże i wysokiej jakości. 

 Wykonawca, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zapewni niezbędną do 

prawidłowej realizacji usługi cateringowej liczbę pracowników obsługi. Wykonawca 

gwarantuje, iż określona przez niego liczba pracowników pozwoli na zapewnienie 

sprawnego i zgodnego z wysokimi standardami przebiegu procesu świadczenia usługi 

cateringowej.   

 Wykonawca w trakcie świadczenia usługi cateringowej odpowiada za sprawną, 

profesjonalną, dyskretną i bezkolizyjną obsługę, a także uzupełnianie brakujących 

elementów serwisu cateringowego. 

 Wykonawca zapewni, że pracownicy świadczący usługę cateringową posiadają niezbędne 

dokumenty upoważniające do kontaktu z żywnością.  

 Wykonawca zapewni stroje dla pracowników świadczących usługę cateringową, które 

powinny być schludne, eleganckie, dopasowane do biznesowego charakteru wydarzenia. 

 Do zadań personelu będzie należało dbanie o porządek, w tym zbieranie i mycie brudnych 

naczyń oraz regularne usuwanie odpadów.  

UWAGA: Zamawiający zakłada liczbę posiłków odpowiadającą maksymalnej liczbie osób 
podanej w Załączniku nr 1 do SOPZ. Liczba uczestników poszczególnych spotkań jest 
szacunkowa i może ulec zmianie. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega 
możliwość zmniejszenia ilości zamówionych posiłków w ramach wartości umowy, 
jednocześnie zmiana nie może być większa niż o 30% w odniesieniu do podanej 
maksymalnej liczby uczestników.  Zmniejszenie liczby uczestników może nastąpić nie 
później niż na 4 dni przed dniem wydarzenia. W przypadku mniejszej liczby uczestników, 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za catering, które zostanie pomniejszone 
proporcjonalnie o kwoty wynikające z iloczynu cen jednostkowych oraz liczby uczestników, 
która wynikać będzie z różnicy między planowaną a rzeczywistą liczbą uczestników 
spotkania (wg. cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym). 
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Wycena przedmiotowej usługi po ewentualnym zredukowaniu liczby uczestników 

spotkania, będzie dokonana z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w ofercie 

Wykonawcy.  

W przypadku jednego ze spotkań w harmonogramie – nieformalnego spotkania o 

charakterze uroczystej kolacji, Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu 

menu w zestawach wybranych na ww. spotkanie, o czym poinformuje Wykonawcę nie 

później, niż na 14 dni przed planowanym terminem.   Wycena przedmiotowej usługi 

dokonana zostanie po uprzednich negocjacjach między Wykonawcą i Zamawiającym 

stosując ceny jednostkowe podane w ofercie, przy czym zwiększenie kwoty  na jednego 

uczestnika spotkania nie może przekroczyć dwukrotności ceny jednostkowej z oferty. 

Wynagrodzenie w ramach ww. spotkania będzie uwzględnione w końcowym rozliczeniu 

przedmiotu umowy. 
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CZĘŚĆ IV  - SPOTKANIE STYPENDYSTÓW W KRAKOWIE  

 

Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od 1 października 

2019 do 30 listopada 2019 r. Terminy określone w niniejszym SOPZ dotyczą dni roboczych. Przez 

dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku, o ile któryś z tych dni nie jest dniem wolnym 

od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 

r., poz. 90). W odniesieniu do korespondencji – co do zasady, termin uważa się za dotrzymany, jeżeli 

wiadomość dotrze do drugiej strony w godzinach pracy. Godziny pracy Zamawiającego to 8:30-

16:30. 

Zamawiający po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, dokona zgłoszenia zapotrzebowania 

na organizację i obsługę spotkania opisanego w tabeli poniżej, z co najmniej 21 dniowym 

wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie uzgodnionym z Wykonawcą. 
 

RODZAJ WYDARZENIA TERMIN 
CZAS 

TRWANIA 

MAKSYMALNA 

LICZBA OSÓB 

Spotkania stypendystów w 

Krakowie 

                  (2 z 2 spotkań) 

Październik 

/Listopad 

2019r. 

6h/dobę 60 

 

Cel zamówienia 

Celem głównym zamówienia jest wymiana doświadczeń między stypendystami uczestniczącymi w 

międzynarodowej wymianie stypendialnej, nawiązanie kontaktów pomiędzy doktorantami i kadrą 

akademicką z różnych ośrodków akademickich służących wykorzystaniu w dalszej pracy 

dydaktycznej; 

 

Grupy docelowe spotkań  

 beneficjenci programów NAWA skierowanych do instytucji (stypendyści, instytucje 

wnioskujące o finansowanie działań) 

 

 

Zakres przedmiotu zamówienia  

Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania spotkania w Krakowie. Wykonawca zobowiązuje 

się do zorganizowania spotkania w centrum Krakowa, w odległości nie większej niż 5 km od dworca 

głównego - Dworzec Kraków Główny, liczonej jak dla pokonywania tej trasy samochodem. 

Odległość należy liczyć przy pomocy mapy googla https://mapy.google.pl/ (wybierając opcję 

pokonuję trasę samochodem). Za punkt początkowy do obliczania odległości należy przyjąć 

Dworzec Kraków Główny, adres Plac Kolejowy 1.  Lokalizacja powinna gwarantować dobrą 

komunikację środkami transportu miejskiego.  

Wymagania szczegółowe 

1. Wymogi dotyczące sali: 
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 Spotkanie powinno się odbyć w sali klimatyzowanej, dobrze oświetlonej (celem 

nagrywania wideo i robienia zdjęć), z dostępem do światła dziennego oraz 

z możliwością zaciemnienia sali do prezentacji. 

 Sala szkoleniowa będzie dostępna w wymiarze czasowym i w godzinach uzgodnionych 

z Zamawiającym z uwzględnieniem dodatkowych ram czasowych potrzebnych na 

niezbędne działania (przygotowanie sali)  przed spotkaniem i po jego zakończeniu.  

 Sala pomieści 60 osób przewidziane na spotkanie. 

 Wykonawca w razie potrzeby, na prośbę Zamawiającego zapewni mównicę/stół 

prezydialny oraz krzesła/fotele w liczbie odpowiadającej liczbie prelegentów. 

 Sala wyposażona będzie w sprzęt do realizacji prezentacji multimedialnych, tj. ekran, 

rzutnik multimedialny z wejściem kompatybilnym z laptopem (posiadającym min. 

aktualne oprogramowanie Windows oraz pakiet Microsoft Office, kompatybilny z 

rzutnikiem), wskaźnik do przełączania slajdów, flipchart wraz z przygotowanymi 

arkuszami i piszącymi markerami (w różnych kolorach), nagłośnienie, mikrofony 

bezprzewodowe w liczbie do uzgodnienia z Zamawiającym, pulpity dyskusyjne z 

mikrofonem w liczbie do uzgodnienia z Zamawiającym, bezprzewodowy Internet.  

2. Wykonawca odpowiada za wgranie do komputera/laptopa prezentacji przesłanych za pomocą 

poczty elektronicznej przez Zamawiającego lub dostarczoną bezpośrednio przed spotkaniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość druku pojedynczych materiałów, 

zleconych przez Zamawiającego w miejscu organizacji spotkania. 

4. Wymagania dotyczące ustawienia, oznakowania i wizualizacji sali: 

 Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację sali, tj. ustawienie krzeseł i  stołów (w 

układzie teatralnym, szkolnym lub w podkowę), elementów technicznych (sprzęt, 

oświetlenie, nagłośnienie itp.) z uwzględnieniem możliwości swobodnego  

przemieszczania się oraz z zachowaniem odpowiednich odległości między rzędami 

krzeseł. 

 Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie sali do spotkania wraz z 

oznakowaniem zgodnym z wizualizacją/wskazówkami/zaleceniami przekazanymi 

przez Zamawiającego (fiszki i tabliczki informacyjne z tytułem, terminem (DD-MM-

RRRR) i godzina i spotkania itp.). 

5. Wykonawca odpowiada za sprawność działania urządzeń i  zapewni minimum jedną osobę do 

obsługi technicznej  spotkania, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem 

wydarzenia oraz sprawnością urządzeń przez cały czas trwania spotkania, a w razie 

wystąpienia usterek będzie w stanie je na bieżąco naprawić. 

6. Wykonawca zapewni łatwo dostępne oraz dobrze oznakowane szatnie (wraz z obsługą) oraz 

toalety dla uczestników na tej samej kondygnacji co oferowana sala, w tym toalety dla osób 

niepełnosprawnych. 

7. Wykonawca zapewni na spotkanie w razie konieczności do 2 bezpłatnych miejsc parkingowych 

dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku, 

w którym odbywać się będzie spotkanie. 

8. W przypadku uczestnictwa w spotkaniu osób słabosłyszących, Wykonawca zastosuje pętle 

indukcyjne lub systemy FM. 
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9. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie sprawnej obsługi recepcji podczas spotkania. 

Wykonawca oddeleguje w tym celu co najmniej 1 osobę, której zadaniem w miejscu 

wydzielonym na potrzeby recepcji będzie na prośbę Zamawiającego: 

 oznaczenie miejsca posiedzenia (tytuł, data i sala); 

 przygotowanie i ustawienie wizytowników na stole prezydialnym w sali konferencyjnej; 

 ustawienie ścianki/-ek i banneru/-ów promocyjnego dostarczonych przez 

Zamawiającego; 

 obsługa uczestników pod kątem informacyjnym przez cały czas trwania posiedzenia w 

tym 

 rejestracja uczestników, 

 dystrybucja programu, prezentacji i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego 

wśród uczestników spotkania, 

 prowadzenie listy obecności uczestników i przekazanie jej Zamawiającemu po 

zakończeniu spotkania. Lista zostanie przekazana przez Zamawiającego na kilka dni 

przed lub w dniu spotkania, 

Personel obsługujący recepcję powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą i dobrą 

prezencją. Wykonawca zapewni, że personel recepcji będzie miał spójne stroje, tj. biała 

koszulowa bluzka,  czarne/granatowe spodnie lub spódnica do kolan. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z podmiotami/osobami realizującymi na zlecenie 

Zamawiającego obsługę fotograficzną i video spotkania. 

11. Wykonawca zapewni usługę cateringową w tym samym obiekcie co oferowana sala zgodnie 

z poniższymi wymaganiami: 

 Ciągły serwis kawowy dla wszystkich uczestników spotkania. W ramach przerwy 

kawowej będą zapewnione: napoje gorące, w tym herbata (co najmniej 3 rodzaje), kawa 

parzona z ekspresu, dodatkowo: cytryna, mleko, mleko roślinne, cukier, napoje zimne, 

w tym woda gazowana i niegazowana (1 l na osobę), soki 100% owocowe (2 rodzaje, 

minimum 0,3 l/osobę), owoce filetowane (minimum 200 g na osobę), ciastka ( minimum 

3 rodzaje ciast, w tym minimum jedno bezglutenowe, w liczbie 2 na osobę).  

 Przerwa kawowa będzie serwowana w wydzielonej części sali lub w osobnej sali/foyer 

bezpośrednio sąsiadującej z salą, w której odbywa się spotkanie.  

 Zaopatrzenie uczestników przez cały czas trwania spotkania w wodę mineralną 

gazowaną i niegazowaną oraz szklanki. 

 Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zapewni lunch na wskazane spotkanie w 

liczbie zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SOPZ.  

 Wykonawca zapewni powierzchnię cateringową na potrzeby organizacji lunchu. 

Powierzchnia będzie klimatyzowana i będzie odpowiadać liczbie zgłoszonych 

uczestników, będzie umożliwiać swobodny przepływ osób w trakcie poczęstunku, 

umożliwiać rozstawienie bufetu oraz stanowisk z napojami zimnymi. 

 W menu lunchu muszą się znaleźć się 2 rodzaje zup (w tym 1 zupa musi być 

bezglutenowa i wegańska), 2 rodzaje przystawek (w tym jedna bezmięsna), 2 dania 

główne (w tym jedno bezglutenowe i wegańskie), dodatki, sałatki (min. 2 rodzaje), 

ciastka deserowe i owoce (w tym polskie owoce sezonowe), herbata (w torebkach, 

czarna, zielona, owocowa), cytryna, kawa parzona z ekspresu, mleko do kawy (zwykłe i 
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roślinne), cukier, napoje zimne w tym woda gazowana i niegazowana oraz soki 

owocowe (100% bez dodatku cukru, minimum 2 rodzaje).  

 Propozycje menu przedstawione zostaną do akceptacji Zamawiającego każdorazowo 

na 2 dni robocze przed terminem danego wydarzenia.  

 Wykonawca zapewni także pełną zastawę stołową (talerze porcelanowe, sztućce, 

filiżanki, szklanki, serwetki).  

 Wszystkie produkty wykorzystywane na potrzeby realizacji usługi cateringowej 

powinny być świeże i wysokiej jakości. 

 Wykonawca, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zapewni niezbędną do 

prawidłowej realizacji usługi cateringowej liczbę pracowników obsługi. Wykonawca 

gwarantuje, iż określona przez niego liczba pracowników pozwoli na zapewnienie 

sprawnego i zgodnego z wysokimi standardami przebiegu procesu świadczenia usługi 

cateringowej.   

 Wykonawca w trakcie świadczenia usługi cateringowej odpowiada za sprawną, 

profesjonalną, dyskretną i bezkolizyjną obsługę, a także uzupełnianie brakujących 

elementów serwisu cateringowego. 

 Wykonawca zapewni, że pracownicy świadczący usługę cateringową posiadają 

niezbędne dokumenty upoważniające do kontaktu z żywnością.  

 Wykonawca zapewni stroje dla pracowników świadczących usługę cateringową, które 

powinny być schludne, eleganckie, dopasowane do biznesowego charakteru 

wydarzenia. 

 Do zadań personelu będzie należało dbanie o porządek, w tym zbieranie i mycie 

brudnych naczyń oraz regularne usuwanie odpadów.  

UWAGA: Zamawiający zakłada liczbę posiłków odpowiadającą maksymalnej liczbie osób 

przewidzianych na spotkanie. Liczba uczestników spotkania jest jednak szacunkowa i może ulec 

zmianie. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości 

zamówionych posiłków w ramach wartości umowy, jednocześnie zmiana nie może być większa niż 

o 30% w odniesieniu do podanej maksymalnej liczby uczestników spotkania. Zmniejszenie liczby 

uczestników może nastąpić nie później niż na 4 dni robocze przed dniem wydarzenia. W przypadku 

mniejszej liczby uczestników, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za catering, które zostanie 

pomniejszone proporcjonalnie o kwoty wynikające z iloczynu cen jednostkowych oraz liczby 

uczestników, która wynikać będzie z różnicy między planowaną a rzeczywistą liczbą uczestników 

spotkania (wg. cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym). 

 

  

 


