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Uczestnicy postępowania 
 

Zamawiający informuje o treści udzielonych wyjaśnień dot. istotnych warunków zamówienia  
w zapytaniu ofertowym dla postępowania na organizację jednodniowej konferencji połączonej  
z targami podmiotów ekonomii społecznej oraz przygotowanie nagród dla wyróżnionych podmiotów 
ekonomii społecznej na Mazowszu. 
 
Pytanie nr 1   
„Uprzejmie prosimy o przesłanie zrzutów/planów powierzchni, które Zamawiający ma oddać do 
dyspozycji Wykonawcy na część konferencyjną oraz targową, a jeżeli jest to możliwe na tym etapie to 
prosimy o podanie kontaktu do pracownika z Blue City, który udzieli niezbędnych informacji odnośnie 
przestrzeni, parkingów etc.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający w IWZ do zapytania ofertowego na organizację jednodniowej konferencji połączonej  
z targami podmiotów ekonomii społecznej pt. 'IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną' 
(Znak sprawy: MCPS.ES/MS/351-2/2018), zamieścił wymagania dot. miejsca i inne wymogi dot. 
organizacji konferencji i targów. Zamawiający nie dysponuje zrzutami/planami powierzchni. W tej 
sprawie proszę kontaktować się z pracownikiem z Blue City, który udzieli niezbędnych informacji. 
Poniżej link do strony Blue City z danymi kontaktowymi do pracowników Blue City: 
http://bluecity.pl/o-bluecity/wynajem 
 
Pytanie nr 2   
 
„Czy Zamawiający przewidział miejsce na zaplecze cateringowe blisko sali na 4 piętrze?” 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający w IWZ do zapytania ofertowego na organizację jednodniowej konferencji połączonej  
z targami podmiotów ekonomii społecznej pt. 'IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną' 
(Znak sprawy: MCPS.ES/MS/351-2/2018), przewidział miejsce na zaplecze cateringowe blisko sali na  
4 piętrze. 

 
 
Pytanie nr 3 
 
„Zamawiający chciałby się rozliczać za finalną liczbę uczestników (nie mniejszą niż 130 osób) na 
podstawie ceny jednostkowej podanej w formularzu ofertowym liczone od całości zamówienia ale czy 
Zamawiający zdaję sobie sprawę, że wycena ta obejmuje również koszty stałe takie jak: zabudowa 
targowa, projekty graficzne, konferansjer, prelegenci, scenografia, technika, zespoły muzyczne, zaiks, 
transport materiałów na trasie MCPS-BLUECITY-MCPS, nagranie video, fotograf, obsługa konferencji, 
które nie są możliwe do rozbicia na jednego uczestnika. W związku z tym, uprzejmie prosimy  
o wprowadzenie zmiany w formularzu ofertowym i umowie z podziałem na koszty stałe oraz zmienne 
(gdzie tylko koszty zmienne podlegają rozliczeniu za finalnego uczestnika), wtedy Zamawiający da 
szansę Wykonawcom na sporządzenie jak najbardziej rzetelnej i dokładnej wyceny eliminując przy 
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tym późniejsze spory czy niejasności.” 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Zamawiający nie planuje zmian/modyfikacji załącznika (formularza ofertowego) w zapytaniu 
ofertowym na organizację jednodniowej konferencji połączonej z targami podmiotów ekonomii 
społecznej pt. 'IV Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną' (Znak sprawy: MCPS.ES/MS/351-
2/2018). 
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