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Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy zamówienia na usługę społeczną na: 

„Zorganizowanie Drugiego Przeglądu Artystycznego Twórczości Osób  Starszych”. 

   

WYJAŚNIENIA DO IWZ 

 

Zamawiający – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Nowogrodzkiej 62A, wyjaśnia co następuje: 

 

1. Pytanie: „Proszę o wskazanie minimalnej wielkości sceny.” 

 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 5.1.1 Załącznika nr 1 do IWZ Opis Przedmiotu Zamówienia obiekt musi 

posiadać salę, która umożliwi przeprowadzenie przeglądu artystycznego twórczości 

osób starszych. Miejsce wyznaczone do zaprezentowania dorobku artystycznego 

musi umożliwić swobodny występ przez zespoły liczące do 20 osób tańczących. 

 

2. Pytanie: „Czy oświetlenie sceny może być stałe (stały punkt świetlny skierowany na scenę) czy 

musi być ruchome (np. przyciemniane wg potrzeb)?” 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświetlenie stałe lub ruchome miejsca wyznaczonego  

do zaprezentowania dorobku artystycznego. 

 

3. Pytanie: „Ile stoisk z rękodziełem jest przewidzianych?” 

 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje do 10 stoisk z rękodziełem. 

 

4. Pytanie: „Obliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie listy osób faktycznie 

uczestniczących w przeglądzie (podpisanej przez uczestników,  

z wyszczególnieniem osób korzystających z noclegu).” – zapis ten jest bardzo 

krzywdzący dla Wykonawcy, ponieważ nie może on wpłynąć bezpośrednio  



 
 
 
 

2 
 

na każdego uczestnika z osobna i spowodować aby przybył na wydarzenie.  

Z drugiej zaś strony Wykonawca jest zobowiązany zgłosić w obiekcie ostateczną 

liczbę osób na kilka dni przed wydarzeniem i zarezerwować odpowiednią liczbę 

noclegów oraz przygotować odpowiednią ilość wyżywienia, za które to będzie 

musiał rozliczyć się z obiektem. Oznacza to, że Wykonawca będzie stratny 

finansowo o te osoby, które zgłosiły swój udział w wydarzeniu, a mimo wszystko nie 

przybyły lub zrezygnowały w ostatniej chwili. Proszę o zmianę tego zapisu  

i rozliczenie umowy z Wykonawcą na podstawie liczby osób zgłoszonych na 3 dni 

robocze przed wydarzeniem, na które Zamawiający powołuje się kilka zdań 

wcześniej.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis dotyczący obliczenia wynagrodzenia. 

 

5. Pytanie: „Transport - w celu oszacowania kosztów transportu proszę o podanie przykładowych 

przybliżonych miast, z których konieczne będzie zabranie uczestników, przybliżonej 

liczby kursów i podanie w przybliżeniu na ile miejsc musi być zapewniony pojedynczy 

transport.” 

 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 5.1.4 Załącznika nr 1 do IWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca zapewni transport osób biorących udział w przeglądzie artystycznym  

z miejsc ustalonych we współpracy Wykonawcy z Zamawiającym do miejsca 

organizacji przeglądu i z powrotem do miejsca ustalonego we współpracy  

z Zamawiającym. Uczestnicy  muszą  dotrzeć  na  miejsce  przeglądu  pierwszego  

i drugiego  dnia  najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem przeglądu. 

 

6. Pytanie: „Nabór uczestników zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego  

przy współpracy z Wykonawcą.” Proszę o informację w jaki sposób Wykonawca 

będzie zaangażowany w proces rekrutacji? 

 

Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje zgłoszenia. Następnie systematycznie przekazuje  

je Wykonawcy w celu zorganizowania transportu osób biorących udział  

w przeglądzie artystycznym. 

 

7. Pytanie: „Ile godzin ma trwać uroczysta kolacja (przez jaki czas dania mają być uzupełniane)?” 

 



  

 
 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 6 Załącznika nr 1 do IWZ  Opis Przedmiotu Zamówienia uroczysta 

kolacja musi odbyć się od 19.00 do 20.30 (90 minut). Zamawiający oczekuje, że 

posiłki zostaną podane w ilości wystarczającej dla wszystkich uczestników kolacji  

z zachowaniem rodzajów posiłków określonych w pkt 5.1.3 Załącznika nr 1 do IWZ  

Opis Przedmiotu Zamówienia.   

 

8. Pytanie: „Ile godzin ma trwać dancing?” 

 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 6 Załącznika nr 1 do IWZ  Opis Przedmiotu Zamówienia dancing musi 

odbyć się od 20.30 do 22.00 (90 minut). 

 

9. Pytanie: „Organizacja warsztatów: Zgodnie z harmonogramem wydarzenia, warsztaty mają 

trwać 1h. Czy Zamawiający oczekuje organizacji warsztatów dla całej grupy na dużej 

Sali w formie prelekcji? Czy też chodzi o podział na mniejsze grupy, zorganizowanie 

dodatkowych sal i kilku trenerów?” 

 

Odpowiedź:  Zgodnie z pkt 5.1.7  Załącznika nr 1 do IWZ  Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu najpóźniej 20 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem przeglądu artystycznego plan warsztatów oraz osobę/y prowadzące. 

 

10. Pytanie: „Jakie pamiątki książkowe przewiduje Zamawiający? Czy Wykonawca może 

samodzielnie dokonać wyboru?” 

 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 5.1.9  Załącznika nr 1 do IWZ  Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu nie później niż 20 dni kalendarzowych 

przed dniem rozpoczęcia przeglądu propozycję pamiątek książkowych. 

 

11. Pytanie: „Promocja w prasie: w ilu gazetach minimum powinna ukazać się reklama?  

Czy reklama ma ukazać się w prasie drukowanej czy w elektronicznej? Czy 

Wykonawca może sam dokonać wyboru? Jeśli ogłoszenie ma ukazywać się w formie 

elektronicznej jaki ma być minimalny czas emisji?” 

 

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 5.1.10  Załącznika nr 1 do IWZ  Opis Przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca zapewni promocję przeglądu polegającą na zamieszczeniu w prasie  

i dodatkach prasowych o zasięgu regionalnym, spełniającym łącznie następujące 
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warunki: charakter opiniotwórczy, nie będący tabloidem, płatny, ukazujący się  

w postaci drukowanej i elektronicznej, o nakładzie co najmniej 200 tys. egzemplarzy, 

ukazujący się regularnie. 

 

   

          /-/ Barbara Krupa 

 

         Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 


