
 
 

 

Znak sprawy: MCPS.PUZ/CM/4300-44/2019                        Załącznik nr 1 do IWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Przygotowanie i organizacja wydarzenia profilaktycznego pn.: „Konwent kobiet – samorealizacja, 

zdrowie, profilaktyka uzależnień. Kobieta spełniona” w dniu 5 października 2019 r. na terenie 

miasta Garwolin. 

 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1 Wstęp 

1. Przedmiot zamówienia stanowi: zorganizowanie i przeprowadzenie we współudziale 

z Zamawiającym - Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej wydarzenia profilaktycznego 

pn.: „Konwent kobiet – samorealizacja, zdrowie, profilaktyka uzależnień. Kobieta spełniona” 

w dniu 5 października 2019 r. na terenie miasta Garwolin. 

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, 

logotyp Marki Mazowsze oraz informację, że konferencja finansowana jest 

ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na lata 2016 – 2020 oraz Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020. 

 

1.2 Zakres zamówienia 

Zamówienie obejmuje w szczególności:  

 zapewnienie cateringu dla uczestników wydarzenia profilaktycznego (250 osób), 

  zapewnienie prelegentów oraz prowadzącego wydarzenie profilaktyczne, 

 zapewnienie materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki, identyfikatory, breloki, 

roll-upy), 

 organizację wszystkich działań związanych z przeprowadzeniem wydarzenia 

profilaktycznego,  

 promocję wydarzenia profilaktycznego w lokalnych mediach oraz za pomocą mediów 

społecznościowych. 
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1.3 Termin realizacji przedmiotu umowy 

Wydarzenie profilaktyczne odbędzie się 5 października 2019 r. 

 

1.4 Miejsce realizacji przedmiotu umowy 

1. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin. 

2. Baza konferencyjna i żywieniowa ma znajdować się w obrębie jednego budynku, 

tzn. bez konieczności przemieszczania się uczestników na wolnym powietrzu.  

3. Budynek oraz sala konferencyjna muszą być przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

4. Sala konferencyjna ze światłem dziennym z możliwością zaciemnienia, wyposażona 

w krzesła/fotele (ustawienie konferencyjne) dla uczestników i prowadzących, laptop 

z podłączeniem do internetu, rzutnik multimedialny wraz z ekranem o powierzchni ok. 5m2, 

klimatyzację, tablicę flipchart z flamastrami, system nagłośnienia - 5 mikrofonów 

bezprzewodowych, bezprzewodowy i bezpłatny internet dla uczestników poprzez sieć wi-fi. 

Jeśli sala wykładowa będzie tego wymagać, niezbędne będzie zapewnienie 2 rzutników 

multimedialnych oraz 2 ekranów. 

5. Zamawiający wymaga aby ciągły serwis kawowy został zorganizowany w odpowiednio dużym 

foyer przed salą konferencyjną. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia do 20 bezpłatnych miejsc parkingowych 

dla pojazdów położonych w budynku hotelu lub w bezpośrednim sąsiedztwie.    

 

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, 
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informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących 

realizowanego zadania publicznego. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania logotypu Marki Mazowsze oraz logotypu 

Zamawiającego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków 

otrzymanych od Zamawiającego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, 

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 zobowiązuje się do uzyskania akceptacji projektów materiałów, o których mowa 

w pkt 2 poz. 2.2., w Departamencie Kultury Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przesyłając je na adres: siw@mazovia.pl przed 

ich realizacją i upowszechnieniem, z zastrzeżeniem że Wykonawca musi przedstawić 

Zamawiającemu oficjalne dokumenty potwierdzające uzyskanie przedmiotowej akceptacji.  

4) 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 Zapewnienie Cateringu: 

 wyżywienie – serwis kawowy: dla wszystkich uczestników wydarzenia - Wykonawca zapewni 

serwis kawowy podawany w sposób ciągły obejmujący: 

a) kawę, herbatę (do wyboru: czarna, biała, zielona), cukier (do wyboru biały i brązowy), mleko 

3,2%, cytrynę, 

b) 100% soki owocowe w dzbankach o pojemności 1 litra  – 2 rodzaje,  

c) wodę mineralną w szklanych butelkach o poj. 0,5 litra – w proporcjach 50% gazowana i 50% 

niegazowana w stosunku do liczby uczestników wydarzenia, 

d) ciasteczka (co najmniej 3 rodzaje do wyboru kruchych ciastek o łącznej gramaturze 

50 g na osobę), 

e) trzy rodzaje ciast domowych o gramaturze minimum 110g/ciastko – dla każdego uczestnika 

wydarzenia, podawane w papilotkach, 

f) patery ze świeżymi owocami (min. 150 g na osobę) co najmniej 3 rodzaje owoców 

np. mandarynki, śliwki, melon, ananas, jabłka, gruszki, winogrona. 

 

mailto:siw@mazovia.pl
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Serwis kanapkowy: podawany w sposób ciągły na tacach dla wszystkich uczestników wydarzenia 

składający się z: Pieczywa mieszanego (białe, wieloziarniste, razowe): minimalna ilość kanapek 

– 4 szt/osobę (w tym 1  wegetariańska), waga jednej kanapki – min 70 g: dodatki 

do kanapek: 3 rodzaje wędlin – szynka, wędzony drób, polędwica, 3 rodzaje serów: brie, żółty, 

camembert, dodatki typu warzywa: papryka, ogórek, pomidor, sałata, zielenina: kiełki warzyw, 

natka pietruszki, rzeżucha, szczypior. 

 wyżywienie – obiad: dla wszystkich uczestników wydarzenia (podany w godzinach od 12:30 

do 14:00) w formie bufetu składającego się z drugiego dania:  

a) przystawki: 3 rodzaje,  

b) danie mięsne: mięso - 150 g na osobę, 

c) danie rybne – 150 g na osobę, 

d) dania bezmięsne: danie z grzybów lub warzyw - 150 g na osobę (mogą występować 

wspólnie),  

e) dodatki dla każdej osoby - ziemniaki, makaron, ryż, kasza – łącznie 200 g na osobę,  

f) surówka i warzywa gotowane – łącznie 150 g na osobę, 

g) desery na paterach: ciasta domowe lub mus lub galaretka po 2 sztuki 

dla każdego uczestnika, 

h) napojów (kawa, herbata, soki – co najmniej 3 rodzaje, woda – co najmniej gazowana 

i niegazowana). 

Zamawiający zastrzega sobie akceptację menu serwowanego w ramach wyżywienia. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji menu nie później niż na 2 dni robocze 

przed rozpoczęciem wydarzenia. 

2.4 Zapewnienie prelegentów: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 1 prowadzącego oraz maksymalnie  

12 prelegentów, którzy będą prowadzili wykłady dotyczące tematyki związanej 

z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom. Wymagane jest, 

aby prelegenci posiadali wiedzę teoretyczną lub doświadczenie praktyczne w zakresie 

profilaktyki uzależnień.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w wysokości do 700 zł brutto 

prowadzącemu wydarzenie i do 500 zł brutto prelegentom - za czynności wykonywane przez 

nich z tego tytułu. Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za w/w czynności 

w terminie do 7 dni od chwili złożenia rachunku przez prelegentów. Wykonawca zobowiązany 

jest do wypłaty wynagrodzeń dla prelegentów przed podpisaniem protokołu zdawczo – 

odbiorczego. 
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3. W skład ww. wynagrodzenia muszą wejść składowe dotyczące przekazania praw autorskich 

do prezentacji prelegentów, które to prezentacje wraz z prawami autorskimi  

do nich Wykonawca jest zobowiązany przekazać na rzecz Zamawiającego.   

4. Zamawiający oczekuje, aby prelegentami byli przedstawiciele organizacji i środowiska 

naukowego związanego z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz innym 

uzależnieniom. 

5. Ostateczna lista prelegentów podlega procedurze akceptacji przez Zamawiającego. 

Wykonawca w terminie 2 dni roboczych przed terminem wydarzenia przekaże 

Zamawiającemu listę prelegentów wraz z krótkimi informacjami na temat prelegentów 

i ich doświadczeniem zawodowym związanym z tematyką konferencji. 

Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do przedstawionych propozycji w ciągu 1 dnia roboczego. 

Wykonawca ma obowiązek wprowadzania zmian w ciągu kolejnego 1 dnia roboczego 

i przedstawienia go do ponownej akceptacji, w razie potrzeby procedura zostanie powtórzona. 

2.5 Opracowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych: 

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i wykonania materiałów promocyjnych. Wykonawca 

zobowiązuje się zrealizować zadanie uwzględniając poniższe warunki: 

1) skład materiałów promocyjnych ma zawierać: 

a) zaproszenia (w liczbie do 300 sztuk), format A4 składane na 3 części, zawierające logotypy 

oraz tytuł wydarzenia,   

b) plakaty promujące wydarzenie (w liczbie 100 sztuk), format B2, o gramaturze 

co najmniej 130g/m2 – full color, kreda błysk, lakier UV, 

c) ulotki promujące wydarzenie (w liczbie 300 sztuk), format A5, dwustronne, o gramaturze 

co najmniej 130 g/m2, full color, kreda błysk, lakier UV, 

d) identyfikator (w liczbie do 300 sztuk) w formacie A6, wykonany z elastycznej, przeźroczystej 

folii PCV z taśmą/sznurkiem/smyczą do zawieszenia na szyi: 

 Identyfikatory – awers, imię nazwisko uczestnika, logotypy: Zamawiającego, „20 lat 

Marki Mazowsze” oraz logotyp Miasta Garwolin, tytuł, miejsce oraz data wydarzenia, 

zadruk full color. 

 Identyfikatory – rewers – program wydarzenia, zadruk w odcieniach szarości. 

e) smycze reklamowe (w liczbie 300 sztuk) z zamkiem bezpieczeństwa i metalowym 

karabińczykiem, materiał smyczy: poliester, rozmiar smyczy: 2 cm x 50 cm (tolerancja: +/- 

15%), kolor smyczy: biały, znakowanie wykonane metodą sitodruku logotypem 

Zamawiającego, Miasta Garwolin oraz logotypem Marki Mazowsze, 

f) breloki (w liczbie 300 sztuk): prostokątny aluminiowy brelok z poliestrową tasiemką. Kolor 

breloka: srebrny, kolor tasiemki: czarny, niebieski lub czerwony. Zapakowany w czarne 
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pudełko upominkowe. Wymiary: 0,3 cm x 1 cm x 9 cm. Znakowanie wykonane metodą 

graweru logotypem Zamawiającego (wymiary: 1,5 cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%) oraz 

logotypem Marki Mazowsze (wymiary: 1,5 cm x 0,4 cm, tolerancja: +/- 15%) 

umieszczonymi z jednej strony breloka, z drugiej strony logotypem Miasta Garwolin 

(wymiary: 1,5 cm x 1,5 cm, tolerancja: +/- 15%). 

 

Zdjęcie poglądowe: 

 

 

 

g) roll-upy (w liczbie 2 sztuk): nowoczesny wygląd, wysokiej jakości wykończenie, wymiary: 

210 cm x 100 cm (tolerancja: +/- 15%), wydruk na materiale PET z przekładką blokującą 

światło (blockout 440g), kaseta aluminiowa, stabilna i ciężka, bez nóżek – typu łezka, 

białe tło, znakowanie odpowiednio widoczne wykonane technologią UV logotypem 

Zamawiającego, Miasta Garwolin oraz logotypem Marki Mazowsze wraz z tytułem 

wydarzenia). 

 

Zdjęcie poglądowe: 
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2) Zamawiający wymaga aby wszystkie materiały promocyjne zostały oznaczone zgodnie 

z wytycznymi wskazanymi w pkt. 1.1 niniejszego OPZ oraz zgodnie z wymaganiami 

opisanymi w pkt. 2.2 niniejszego OPZ, 

3) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania trzech propozycji materiałów promocyjnych; 

Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych wybiorą oraz przedstawią swoje uwagi do wybranego 

przez siebie projektu; Wykonawca ma obowiązek wprowadzania zmian do projektu w ciągu 

kolejnych 2 dni roboczych i przedstawienia go do ponownej akceptacji, w razie potrzeby 

procedura zostanie powtórzona, 

4) po wstępnej akceptacji ze strony Zamawiającego – Wykonawca uzyska ostateczną zgodę 

wskazaną w pkt 2.2 poz. 3. Wówczas po uzyskaniu ww. ostatecznej zgody Zamawiający 

uzna, iż proces uzgadniania zostaje zakończony,   

5) Zamawiający wymaga aby komplety zostały przygotowane odpowiednio wcześnie i wręczane 

podczas rejestracji każdemu z uczestników wydarzenia, 

6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały promocyjne, które nie zostały rozdane 

uczestnikom wydarzenia do miejsca organizacji wydarzenia, w terminie 5 dni roboczych 

od dnia jej zakończenia.  

 

2.6 Organizacja wszystkich działań związanych z przeprowadzeniem wydarzenia:  

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji wszystkich działań związanych z przeprowadzeniem 

wydarzenia, w tym w szczególności:  

1) infrastruktura techniczna w sali, w której odbędzie się wydarzenie - Wykonawca zobowiązany 

jest do zabezpieczenia miejsca wydarzenia – zgodnie z pkt. 1.4 niniejszego OPZ, 

2) łącze do sieci Internet z zastosowaniem sieci WI-FI,  

3) Wykonawca zapewni oprawę sceniczną sali, w której będzie odbywać się wydarzenie: 

a) stół prezydialny pokryty tkaniną materiałową w ciemnym kolorze dla prelegentów biorących 

udział w poszczególnych blokach tematycznych/panelach dyskusyjnych oraz odpowiednia 

ilość krzeseł, 

b) na stole woda gazowana i niegazowana, szklanki dla prelegentów, 

c) odpowiednia ilość bezprzewodowych mikrofonów dla prelegentów, 

d) rzut ekranowy z tytułem wydarzenia, logo MCPS, Miasta Garwolin oraz logotyp Marki 

Mazowsze.    

4) recepcja wydarzenia – Wykonawca zapewni wsparcie organizacyjne, poprzez organizację 

recepcji oraz zapewnienie personelu recepcji wydarzenia; zadaniem recepcji będzie m.in.: 

a) wydawanie materiałów wskazanych przez Zamawiającego tj. materiałów szkoleniowych 

i promocyjnych opisanych w pkt. 2.5, 
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b) udzielanie informacji dotyczącej spraw organizacyjnych wydarzenia. 

  

2.7. Promocja wydarzenia profilaktycznego w lokalnych mediach oraz za pomocą mediów 

społecznościowych: 

 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do promocji wydarzenia 

profilaktycznego w lokalnych mediach z terenu powiatu garwolińskiego oraz mediach 

społecznościowych Miasta Garwolin. 

 

2.8. Ramowy przebieg wydarzenia: 

 

 Uroczyste powitanie przez Burmistrza Miasta Garwolina oraz członka Zarządu Województwa 

Mazowieckiego 

 Wykład inauguracyjny 

 

MODUŁ I  godz. 10.00  

Temat: Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa - różnice płci w aspekcie emocjonalnym, 

społecznym, uzależnienia (psycholog) 

- tło dyskusji: psycholog 

- dyskusja w formie debaty. Zaproszone na scenę przedstawicielki kobiet  

i przedstawiciele mężczyzn rozmawiają na temat postrzegania stereotypowego - relacje 

między kobietami a mężczyznami. Style picia kobiet i mężczyzn, zagrożenia dla zdrowia 

i wykluczenia społecznego. Dyskusję moderuje prowadzący. 

 

MODUŁ II  godz. 11.00 

Temat: Działania w przypadkach przemocy w rodzinie, przemoc wobec kobiet, przemoc wobec 

dzieci. Problem współuzależnienia kobiet. 

- tło dyskusji: psycholog, przedstawicielki organizacji kobiecych, dyskusja w formie debaty. 

MODUŁ III  godz. 12.00 

Temat: Kobieta spełniona. Droga do samorealizacji. Prawidłowe zrozumienie samorealizacji 

(zalety, wady, pułapki) 

- tło dyskusji: psycholog, przedstawicielki organizacji kobiecych, dyskusja w formie debaty. 

Na scenie przedstawicielki kobiet i przedstawiciele mężczyzn rozmawiają na temat 

wysłuchanej prelekcji. Dyskusję moderuje prowadzący. Terapia uzależnień, współuzależnień 
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jako droga poznania siebie. 

Przerwa kawowa, lunch – godz. 13.00 

MODUŁ IV godz. 14.00 

Temat: Przeszkody w samorealizacji kobiet. Temat przemocy psychicznej, fizycznej w życiu kobiet, 

problem samotnych matek, przemoc w rodzinach z problemach alkoholowym, kobieta ofiarą 

i świadkiem przemocy. 

- tło dyskusji-  zaproszeni  goście, eksperci tematu. 

dyskusja w formie debaty. Zaproszone na scenę przedstawicielki kobiet i przedstawiciele 

mężczyzn rozmawiają na temat wysłuchanej prelekcji. Dyskusję moderuje prowadzący 

MODUŁ V godz. 15.00 

Temat: Przeszkody w samorealizacji kobiet. Wszelkiego rodzaju uzależnienia (narkomania,   

alkoholizm, nikotynizm, problem dopalaczy i innych środków odurzających, profilaktyka 

uzależnień, nierówne szanse jeśli chodzi o start życiowy młodych ludzi (pochodzenie ze środowisk 

podwyższonego ryzyka, ubóstwo, niewydolność wychowawcza), kłopoty zdrowotne. 

- tło dyskusji - wypowiedzi zaproszonych gości ekspertów tematu (przedstawiciele Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, Stowarzyszenia 

„Trzeźwymi Bądźcie”, Stowarzyszenia Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom itp.) 

dyskusja w formie debaty. Zaproszone na scenę przedstawicielki kobiet i przedstawiciele 

mężczyzn rozmawiają na temat wysłuchanej prelekcji. Dyskusję moderuje prowadzący. 

 

MODUŁ VI godz. 16.00 

Spektakl teatralny „Pozytywka” Teatr O’Mamy 

 

2.9. Logotypy do wykorzystania: 

Logotyp Zamawiającego (MCPS): 

 

Logotyp „20 lat Marki Mazowsze”: 
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Logotyp Miasta Garwolin: 

 


