
 

 
 

 

Znak sprawy: MCPS.PUZ/AK/4300-36/2019   Załącznik nr 1 do IWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest 

 

„Organizacja i przygotowanie dwudniowej konferencji dla 60 przedstawicieli samorządów 

lokalnych, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych pn.: „Wielowymiarowe aspekty 

uzależnień i wykluczenia społecznego w subregionie radomskim”. 

 

Przedmiot zamówienia 

1.1 Wstęp 

1.Przedmiot zamówienia stanowi: organizacja i przygotowanie dwudniowej konferencji dla 60 

przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych pn.: „Wielowymiarowe 

aspekty uzależnień i wykluczenia społecznego w subregionie radomskim”, zgodnie z wytycznymi 

zamieszczonymi poniżej. 

2. Wykonawca w ramach prac nad Przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się 

z zasadami określonymi w aktualnej wersji „Wytycznych do stosowania logotypu Marki Mazowsze” 

oraz stosować znaki firmowe Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i informację, 

że wydarzenie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego 

Programu Profilaktyki Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na lata 2016 – 2020. 

 

 Termin realizacji Przedmiotu umowy 

Dwudniowa konferencja ma odbyć się w dniach 24-25 października 2019 r.   

1.2 Miejsce realizacji Przedmiotu umowy 

Ośrodek wypoczynkowy/szkoleniowy/centrum konferencyjne lub hotel o standardzie 

odpowiadający wymogom hotelu o kategorii trzech gwiazdek, wynikających z rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr. 22, poz. 169)  

zlokalizowany w odległości nie większej niż 25 km od siedziby radomskiej filii Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Warszawie przy ulicy Mokrej 2 w Radomiu (odległość liczona w linii prostej 

za pomocą narzędzia „zmierz odległość” w aplikacji Google Maps).  
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2. Szczegółowe warunki zamówienia 

2.1 Prace inicjujące realizację zamówienia 

1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu skład personalny zespołu 

odpowiedzialnego za organizację wraz z danymi pozwalającymi na bezpośrednią 

komunikację (telefon, e-mail) w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy.  

2. Zamawiający wyznaczy w umowie swojego przedstawiciela, z którym Wykonawca będzie 

konsultował realizację poszczególnych zadań. Przedstawiciel Zamawiającego 

upoważniony będzie do zatwierdzania zadań realizowanych przez Wykonawcę. 

2.2 Wymagania ogólne związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca jest zobowiązany spełniać wymogi dotyczące oznaczenia i informowania, 

iż zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zamawiającego. 

Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, 

informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących 

realizowanego zadania publicznego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania logo Województwa Mazowieckiego oraz 

logo Zamawiającego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków 

otrzymanych od Zamawiającego, na wszystkich materiałach, w szczególności 

informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania 

publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie 

uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego 

dobrą widoczność. 

3. Wykonawca jest obowiązany przechowywać materiały dotyczące realizowanego zadania 

w postaci umożliwiającej potwierdzenie spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2 

przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zamawiający 

realizował zadanie publiczne. 

2.3 Organizacja wszystkich działań związanych z przeprowadzeniem konferencji   

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji wszystkich działań związanych 

z przeprowadzeniem konferencji, w tym w szczególności:  

1. Zapewnienia bazy noclegowej w ośrodku szkoleniowym/centrum konferencyjnym lub 

hotelu o standardzie odpowiadającym wymogom hotelu o kategorii trzech gwiazdek, 

wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku 

w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi 

hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr. 22, poz. 169)  znajdującym się w odległości nie większej 
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niż 25 km od siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie filia w Radomiu przy 

ulicy Mokrej 2 (mierzone w linii prostej). 

a) zapewnienie noclegu dla 60 uczestników w pokojach jedno i dwuosobowych, z pełnym 

węzłem sanitarnym (toaleta, łazienka z kabiną prysznicową), 

b) noclegi muszą być zagwarantowane w tym samym obiekcie, w którym odbywać się będzie 

konferencja oraz znajdować miejsce podawania posiłków,  

c) nie dopuszczalny jest obiekt, w którym uczestnicy by się przemieszczać między salami 

musieli wychodzić na zewnątrz, 

d) każdy uczestnik konferencji musi spać na osobnym łóżku. Nie dopuszczalny jest nocleg 

na dostawkach. 

2. Zapewnienia bazy konferencyjnej przez dwa dni dla 60 uczestników w wyżej wymienionym 

ośrodku wraz z niezbędnym wyposażeniem, przy czym:  

a) sala konferencyjna i miejsce wydawania posiłków muszą znajdować się w jednym 

budynku, 

b) w czasie dwudniowej konferencji w obiekcie nie może odbywać się inna impreza 

lub konferencja, 

c) w czasie dwudniowej konferencji nie mogą być zakwaterowani inni goście, którzy 

nie uczestniczą w wydarzeniu,  

d) w trakcie konferencji obiekt nie może znajdować się w trakcie prac remontowo-

budowlanych,  

e) sala konferencyjna powinna być klimatyzowana, dobrze oświetlona (oświetlenie sufitowe 

oraz oświetlenie dzienne), o powierzchni nie mniejszej niż 100 metrów kwadratowych,  

f) wykonawca zapewni krzesła z miękkim obiciem dla wszystkich uczestników, teatralny 

rozstaw krzeseł na sali, pozwalający na swobodne poruszanie się między rzędami, 

g) wykonawca zapewni stół prezydialny z krzesłami dla pięciu osób ustawiony frontem 

do słuchaczy, 

h) sala konferencyjna musi być wyposażona w projektor multimedialny, ekran (dostosowany 

wymiarami do wielkości sali, ustawienia krzeseł i odległości najdalej siedzącego uczestnika 

konferencji, aby zapewnić właściwą widoczność i możliwość wyświetlania prezentacji 

przygotowanych w programie MS Power Point), laptop, stolik pod laptop, nagłośnienie 

wraz z niezbędnym wyposażeniem, dwa mikrofony bezprzewodowe, 

i) wykonawca zapewni obsługę nagłośnienia i sprzętu elektronicznego w czasie trwania 

konferencji (na telefon – czas reakcji 10 minut, w cenie sali), bezawaryjność wszystkich 

ww. urządzeń musi być zademonstrowana nabywcy na godzinę przed rozpoczęciem 

spotkania, 
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j) sala musi być przygotowana i dostępna na co najmniej godzinę przed rozpoczęciem 

spotkania, 

k) w obiekcie muszą znajdować się toalety dostępne dla uczestników konferencji poza salą 

konferencyjną, ale w bezpośrednim jej sąsiedztwie, 

l) przed salą konferencyjną musi stać stół recepcyjny dla trzech osób.   

 

2.4 Zapewnienia usługi cateringowej podczas dwóch dni konferencji, w tym: 

1. Wykonawca zapewni dwa serwisy konferencyjne dla 60 osób w formie szwedzkiego stołu 

po jednym na każdy dzień pobytu, serwowane w bezpośredniej bliskości sali konferencyjnej, 

dostępne dla uczestników przez cały czas trwania części merytorycznej konferencji), które 

zapewniają każdemu uczestnikowi konferencji świeżo parzoną, gorącą kawę (z ekspresu lub 

do samodzielnego przygotowania, podawana w filiżankach) i herbatę (min. 5 smaków, w tym 

czarna, zielona i owocowa, podawana w filiżankach) dodatki do kawy i herbaty: cukier, mleko  

(w porcelanowym lub szklanym dzbanku), cytryna i śmietanka, ponadto - wodę mineralną 

z plastrami cytryny i miętą (min. 250 ml/os. – w szklanych dzbankach), przynajmniej dwa 

rodzaje 100% soku owocowego, np. pomarańczowego i jabłkowego (min. 250 ml/os. W 

podziale 50%50% - w dzbankach), ciasto domowe (dwa rodzaje, np. sernik – 50g/os., 

szarlotka – 50g/os.);  

2. Wykonawca zapewni dwa obiady dla 60 osób (w formie szwedzkiego stołu, po jednym 

na każdy dzień pobytu, z następującym menu: 

a) zupa na ciepło w ilości 400 ml na osobę (wykonawca zaproponuje min.  

cztery rodzaje, z których nabywca wybierze po dwa na każdy dzień pobytu); 

b) danie główne na ciepło w ilości 250 g na osobę (wykonawca zaproponuje minimum pięć 

dań, z których nabywca wybierze po trzy na każdy dzień pobytu – dwa mięsne, jedno 

wegetariańskie), 

c) dodatki w ilości minimum 200 g na osobę (np. ziemniaki opiekane, ziemniaki puree, 

ziemniaki z wody, kopytka, kluski śląskie, ryż, kasze) dobrane do dania głównego; 

d) dodatki warzywne w ilości minimum 200 g na osobę (np. szparagi, fasolka szparagowa, 

gotowe zestawy sałat/surówek) dobrane do dania głównego, 

e) deser w ilości minimum 100 g na osobę (wykonawca zaproponuje minimum trzy desery, 

z których nabywca wybierze jeden na każdy dzień), 

 

f) napoje: kompot lub 100% sok owocowy (min. 250 ml/os. podawany  

w szklanych dzbankach), wodę mineralną z plastrami cytryny i miętą (min. 250 ml/os. 

w szklanych dzbankach). 
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3. Wykonawca zapewni śniadanie dla 60 osób w formie szwedzkiego stołu, w tym: 

a) pieczywo (preferowane bułki, min. 3 rodzaje, min. 200 g/os., w tym jasne  

i ciemne), masło zawierające 82 % tłuszczu (min. 40 g/os.), dżem owocowy (min. 15 g/os.), 

miód pszczeli (min. 15 g/os.), przetwory mięsne zawierające nie więcej niż 10 % tłuszczu 

i 80 % mięsa (min. 40 g/os., min. 3 rodzaje), przetwory mięsne podane na ciepło (min. 100 

g/os.), ciepłe potrawy z jajek (min. 50 g/os.), deska serów (min. 50 g/os.), warzywa: 

pomidor (min. 40 g/os.), ogórek (min. 40 g/os.), papryka (min. 40g/os.), sałata (min. 

40g/os.), sałatki (min. 100 g/os.), owoce, np. jabłko, banan, gruszka, mandarynka  

(1 szt./os.), 

b) napoje: świeżo parzona, gorąca kawa (z ekspresu lub do samodzielnego przygotowania, 

podawana w filiżankach), herbata (min. 5 napoje: świeżo parzona, gorąca kawa 

(z ekspresu lub do samodzielnego przygotowania, podawana w filiżankach), herbata (min. 

5 smaków, w tym herbata czarna, zielona, owocowa, podawana w filiżankach), dodatki  

do kawy i herbaty: cukier, mleko (w porcelanowym lub szklanym dzbanku), cytryna  

i śmietanka, ponadto – woda mineralna z plastrami cytryny i miętą (podawana 

w szklanych dzbankach), 100% soki owocowe dwa rodzaje np. pomarańczowy i jabłkowy 

(min. 250 ml/os. w proporcji 50:50).   

4. Wykonawca zapewni uroczystą kolację z oprawą muzyczną (didżej) dla 60 osób w formie 

bufetu szwedzkiego, w sali do konsumpcji (stoliki z krzesłami). 

a) zupa na ciepło (np. gulaszowa, meksykańska) – min. 400 ml/os. (wykonawca zaproponuje 

minimum trzy rodzaje zup, z których nabywca wybierze jedną), 

b) danie na ciepło w ilości minimum 250 g na osobę (wykonawca zaproponuje minimum pięć 

dań (trzy mięsne i dwa wegetariańskie), z których nabywca wybierze dwa mięsne i jedno 

wegetariańskie), 

c) dodatki w ilości minimum 150 g na osobę (np. ziemniaki opiekane, ziemniaki puree, 

ziemniaki z wody, kopytka, kluski śląskie, ryż, kasze) dobrane do dania głównego, 

d) dodatki warzywne w ilości minimum 150 g na osobę (np. szparagi, fasolka szparagowa, 

gotowe zestawy sałat/surówek) dobrane do dania głównego, 

e) przystawki zimne, np. sery, wędliny, warzywa, sałatki (min. dwa rodzaje), 

f) pieczywo (jasne i ciemne), masło, kawa, mleko, herbata, cytryna, cukier, woda mineralna 

z miętą i cytryną (w szklanych dzbankach). 

5. Obiad dla wszystkich uczestników konferencji musi być serwowany jednocześnie. 

6. Menu obiadu na drugi dzień nie może się pokrywać z menu z pierwszego dnia – wykonawca 

zaproponuje nowy zestaw dań głównych z odpowiednio dobranymi dodatkami. 

7.Zapewnienie serwisu gastronomicznego w postaci obsługi kelnerskiej (minimum trzy osoby), 
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w tym: 

a) zapewnienie wystarczającej ilości białej porcelany, sztućców, szklanek i bielizny stołowej 

w postaci obrusów, serwetek,  

b) niedopuszczalne jest używanie zastawy plastikowej, 

c) zachowanie zasad higieny i przepisów sanitarnych podczas przygotowania posiłków, 

d) przygotowane posiłki muszą być zgodne z zasadami racjonalnego żywienia 

z pełnowartościowych, świeżych produktów, 

e) przedstawienie zleceniodawcy menu do akceptacji nie później niż 7 dni roboczych przed 

rozpoczęciem konferencji. W przypadku zgłoszenia uwag do menu, wykonawca 

zobowiązuje się do ich uwzględnienia i niezwłocznego przedłożenia poprawionego menu, 

f) wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wydawania posiłków według 

następującego harmonogramu: 

I dzień 

11.30 – 12.00 – Rejestracja i zakwaterowanie 

12.00 – 12.10 – Otwarcie konferencji -Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Warszawie, Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej w Warszawie 

12.10 – 12.40 – Obszary wykluczenia społecznego na mazowieckim rynku pracy 

12.40 – 13.10 - Profilaktyka uzależnień w działaniach Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej  

13.10 – 13.40 – Polityka samorządu Radomia w zakresie profilaktyki uzależnień  

14.00 – 15.00 – Obiad 

15.15 – 15.45 – Szansa na drugie życie  

15.45 – 16.15 – Uzależnienia behawioralne – diagnoza i profilaktyka  

16.15 – 16.45 – Osoby niepełnosprawne na drodze do samodzielności  

18.00 – Kolacja 

II dzień 

8.30 – 9.30 – Śniadanie 

9.30 – 10.00 – Nowe kwalifikacje, nowa szansa  

10.00 – 10.30 – Ekonomia Społeczna szansą dla osób wykluczonych społecznie. 

10.30 – 11.00 – Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie – przykład aktywizacji osób  

z niepełnosprawnością. 

12.0 -11.30 – Wsparcie dla osób wychowujących dzieci do lat 3 – dobre praktyki.                            

12.00 – 13.00 – Obiad 
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8. Zapewnienie utwardzonego parkingu. Wykonawca zobowiąże się do nieodpłatnego 

udostepnienia minimum 60 miejsc parkingowych dla uczestników konferencji. Miejsca muszą być 

wielkości umożliwiającej zaparkowanie samochodu segmentu E oraz swobodne opuszczenie 

pojazdu przez kierowcę i pasażerów.   

 

 


