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PAO/X/MM/04/2019      

Warszawa, 10 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 11: 

„Jeśli jest taka możliwość, prosiłabym o udzielenie informacji, jakim mniej więcej budżetem 

Państwo dysponują oraz czy są jakieś miejsca na którym Państwu najbardziej zależy. ” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11: 

Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w dniu 

otwarcia ofert, bezpośrednio przed otwarciem. Zamawiający nie może wskazać konkretnej 

lokalizacji, w której chciałby zorganizować uroczyste spotkanie.  Wszystkie wymagania zostały 

opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), który stanowi Załącznik nr 1 do 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 12: 

„W związku z przygotowywaniem oferty do ogłoszenia nr 24/usł./2018   zwracam się z prośba o 

informacje:  

1. Program artystyczny -  jeśli jest przewidziany koncert, wykonawca, chór ... czy jest już do 

dyspozycji RIDER TECHNICZNY - niezbędny jest do wyceny nagłośnienia i oświetlenia.  

2. Scenografia -   czy należy wycenić wg własnego projektu do akceptacji zamawiającego. „ 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12: 

W ramach programu artystycznego Zamawiający przewiduje występ trzech instrumentalistów – 

np. kontrabas, saksofon, akordeon. Scenografię w tym jej zaprojektowanie Wykonawca wycenia wg 

własnego projektu zgodnie z założeniami wskazanymi w  rozdziale III – zadanie Scenografia w 

Załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (SOPZ) .  

Zgodnie z ww. Załącznikiem nr 1 (SOPZ) wszelkich uzgodnień i ostateczną akceptację w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje z Wykonawcą, którego oferta została 

wybrana w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego.  

 

Pytanie nr 13: 

„Czy można zaproponować  Państwu kilka wariantów?( różne lokalizację)” 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję kilku wariantów lokalizacji, ze względu na ustalone 
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kryteria oceny ofert – rozdział XV ogłoszenia o zamówieniu. W kryteriach opisanych w ww. 

rozdziale w ust.2 pkt. 2.3- Atrakcyjność sali, ocena w punktach zostanie dokonana poprzez 

zestawienie i porównanie wskazanego przez każdego z Wykonawców jednego obiektu. W razie 

wskazania przez jednego z Wykonawców kilku sal do wyboru Zamawiający w kryterium 

Atrakcyjność sali przyzna takiemu Zamawiającemu 0 pkt. 

Wg. Zamawiającego nie ma  możliwości wyboru na przejrzystych zasadach, jednej z kilku sal 

zaproponowanych przez Wykonawcę, która w dalszej kolejności będzie brana pod uwagę w 

zestawieniu z innymi oferentami i poddawana punktacji. Zamawiający zobowiązany jest do 

przygotowania i przeprowadzenia postepowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji i równe traktowanie Wykonawców, zgodnie z zasadami proporcjonalności i 

przejrzystości. 

 

Pytanie nr 14: 

„W zawiązku z ogłoszonym przetargiem bardzo proszę o doprecyzowanie pozycji 4 w kosztorysie  - 

Usługa Cateringowa ( cena brutto za osobę).  

Przy wpisaniu kosztów cateringu na osobę np. na poziomie 100,00 brutto, po zsumowaniu 

wszystkich kwot ( poz 1+2+3+4) nie uzyskamy kwoty całkowitej. Gdzie należy wpisać kwotę 

całkowitą za catering wymnożoną przez ilość uczestników?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14: 

Zamawiający informuje, że w pozycji 4 w kosztorysie – Usługa Cateringowa należy wpisać cenę 

brutto za realizację całości cateringu, tzn.  

maks. liczba osób biorących udział w spotkaniu (w tym przypadku 180 osób) * cena brutto za osobę. 

W nawiasie prosimy podać cenę zestawu cateringowego w przeliczeniu na osobę. 

Zgodnie z powyższym po zsumowaniu wszystkich kwot ( poz 1+2+3+4) uzyskamy całkowitą kwotę 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie koszty realizacji całości przedmiotu zamówienia muszą być odpowiednio 

przyporządkowane do pozycji kosztorysu 1-4. 

 

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

 


