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PAO/X/MM/03/2019      

Warszawa, 07 stycznia 2019 roku 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dot.: zamówienia na organizację spotkania o uroczystym charakterze dla laureatów programu im. 

Bekkera. znak zamówienia –24/usł./2018 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły 

zapytania od Wykonawcy dotyczące zamówienia na organizację spotkania o uroczystym 

charakterze dla laureatów programu im. Bekkera. 

Poniżej pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 1: 

„Czy jest możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną ?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty drogą elektroniczną zgodnie z zapisami rozdz. II 

ust. 1 i 2 ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Pytanie nr 2: 

„Czy jest to pierwsza gala tego typu czy jest to cykliczne spotkanie ? Jeśli tak to gdzie były wcześniej 

organizowane gale? „ 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, że jest to pierwsza organizacja gali tego typu.  

 

Pytanie nr 3: 

„Czy oprawa muzyczna też powinna być zapewniona ?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie wymaga zapewnienia oprawy muzycznej zgodnie z zakresem zadań do realizacji 

przedmiotu zamówienia, określonym w rozdziale I Załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

(SOPZ) . Zamawiający dokona ostatecznych uzgodnień w zakresie realizacji kolejnych zadań 

przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia 

zamówienia publicznego na zasadach wskazanych w  rozdziale III – zadanie Scenografia w 

Załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (SOPZ). 

  

Pytanie nr 4: 

„Czy materiały na ekran będą przez Państwa przygotowane i dostarczone agencji w odpowiednich 

formatach ?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

Zamawiający będzie dysponował materiałami na ekran w odpowiednich formatach i jednocześnie 

zobowiązuje się odnośnie ww. przedmiotu do ścisłej kooperacji z Wykonawcą, którego oferta 

została wybrana w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zasadach wskazanych w  
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rozdziale III – zadanie Scenografia, Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (SOPZ)  

 

Pytanie nr 5: 

„Bardzo proszę jeszcze o informacje na temat występu artystycznego . Czy ma go zaproponować 

agencja czy jest to po Państwa stronie . Jakiego typu powinien być to występ artystyczny ?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie wymaga zapewnienia występu artystycznego, zgodnie z zakresem zadań do 

realizacji przedmiotu zamówienia, określonym w rozdziale I Załącznika nr 1 do ogłoszenia o 

zamówieniu (SOPZ) . Zamawiający dokona ostatecznych uzgodnień w zakresie realizacji kolejnych 

zadań przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w wyniku 

rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zasadach wskazanych w  rozdziale III – zadanie 

Scenografia Załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (SOPZ) 

 

Pytanie nr 6: 

„Ile czasu trwa część oficjalna ?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6: 

Na część oficjalną Zamawiający przewiduje od 2 do 2,5 godziny. 

 

Pytanie nr 7: 

„Czy po Państwa stronie jest osoba prowadząca to wydarzenie?” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7: 

Zamawiający informuje, że ze swojej strony zapewni udział osoby prowadzącej to wydarzenie. 

 

Pytanie nr 8: 

„Aby odpowiednio skosztorysować wydarzenie, w tym scenę, chciałabym się dopytać o to, jakie 

atrakcje artystyczne są przewidywane po części oficjalnej.” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8: 

Zamawiający informuje, że ze swojej strony zapewni występ artystyczny, zgodnie z zakresem zadań 

do realizacji przedmiotu zamówienia, określonym w rozdziale I Załącznika nr 1 do ogłoszenia o 

zamówieniu (SOPZ) . Zamawiający dokona ostatecznych uzgodnień w zakresie realizacji kolejnych 

zadań przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w wyniku 

rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zasadach wskazanych w  rozdziale III – zadanie 

Scenografia Załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (SOPZ) 

 

Pytanie nr 9: 

„Czy posiadacie Państwo wiedzę, czy osoby te będą poruszały się na wózkach? Chodzi tylko o 

komfort gości i możliwości wybranych przez nas obiektów, w których ewentualnie należałoby 

wprowadzić kilka modyfikacji na potrzeby osób niepełnosprawnych” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9: 

Zamawiający informuje, że nie ma dostępu do informacji na temat ilości uczestników 

niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach), więc obiekt musi być dostosowany do 

poruszania się osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . 
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Pytanie nr 10: 

„Czy jest możliwe ewentualne podesłanie zdjęć, bądź specyfikacji elementów scenografii, którymi 

Państwo dysponujecie..” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10: 

Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej kooperacji z Wykonawcą, którego oferta została wybrana 

w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, dokona ostatecznych uzgodnień oraz przekaże  

niezbędne elementy i specyfikacje ww. Wykonawcy, na zasadach wskazanych w  rozdziale III – 

zadanie Scenografia w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (SOPZ) 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że został zmieniony -  

- WZÓR  FORMULARZA  OFERTOWEGO (Załącznik nr 3). 

Zmodyfikowany  wzór Formularza ofertowego (Załącznik nr 3) został udostępniony na stronie 

internetowej. 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia  ofert nie ulega przedłużeniu.  

 


