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Wszyscy Wykonawcy 

 

Dotyczy zamówienia na usługę społeczną na:  

„Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego spotkania oraz konferencji prasowej 

z okazji rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Mój Dom Mazowsze”.” 

 

WYJAŚNIENIA DO IWZ 

Zamawiający – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Nowogrodzkiej 62 A, wyjaśnia co następuje: 

Pytanie: 

Chciałbym prosić o wyjaśnienie poniższego warunku udziału w postepowaniu:  

3.1.1.1. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek 

za spełniony jeżeli:  

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

zrealizował usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał należycie 

co najmniej trzy usługi polegające na realizacji usługi organizacji uroczystego spotkania, w tym 

konferencji prasowej dla co najmniej 40 osób, z których każda z nich obejmowała co najmniej:  

a) zapewnienie miejsca organizacji wydarzenia,  

b) organizację wystawy prac plastycznych,  

c) przygotowanie i wydanie biuletynu informacyjnego o konkursie wraz z pracami finalistów,  

d) zapewnienie cateringu wraz z obsługą kelnerską, dla wszystkich uczestników,  

e) przygotowanie i wysłanie zaproszeń dla uczestników spotkania oraz przeprowadzenie 

rekrutacji,  

f) zapewnienie konferansjera do prowadzenia spotkania,  

g) zorganizowanie konferencji prasowej.  

   

Czy elementy wskazane w punktach a-g muszą występować łącznie w każdej z trzech 

wykazanych realizacji organizacji spotkania? Innymi słowy, czy każda z wykazanych przez 
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Wykonawcę realizacji musi obejmować poza zapewnieniem miejsca, cateringu, zaproszeń, 

konferansjera i konferencji prasowej również organizację wystawy prac plastycznych oraz 

przygotowanie biuletynu informacyjnego o konkursie wraz z pracami uczestników? 

Czy ewentualny brak dwóch ostatnich elementów we wskazanych realizacjach powoduje 

niespełnienie warunków udziału w postepowaniu?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 3.1.1.1 Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy 

wykazali się doświadczeniem w organizacji usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia tj. wykonali należycie co najmniej trzy usługi polegające na realizacji usługi 

organizacji uroczystego spotkania, w tym konferencji prasowej dla co najmniej 40 osób, z których 

każda z nich obejmowała co najmniej:  

a) zapewnienie miejsca organizacji wydarzenia,  

b) organizację wystawy prac plastycznych,  

c) przygotowanie i wydanie biuletynu informacyjnego o konkursie wraz z pracami finalistów,  

d) zapewnienie cateringu wraz z obsługą kelnerską, dla wszystkich uczestników,  

e) przygotowanie i wysłanie zaproszeń dla uczestników spotkania oraz przeprowadzenie 

rekrutacji,  

f) zapewnienie konferansjera do prowadzenia spotkania,  

g) zorganizowanie konferencji prasowej.  

 

Brak któregokolwiek z ww. elementów we wskazanych realizacjach spowoduje niespełnienie 

warunków udziału w postepowaniu. 

   

  Z poważaniem  

                            Przewodnicząca komisji do przygotowania i przeprowadzenia   

postępowania o udzielenie zamówienia 

 

                          - Anna Wieczorkowska -  


