Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

numer sprawy: RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2019.AS
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na kompleksową organizację i przeprowadzenie konferencji pt. „Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla
inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego” w ramach projektu „Plan Działań Pomocy
Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej
strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”, nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00

UZASADNIENIE
Koncepcja inteligentnej specjalizacji zakłada, że dzięki koncentracji zasobów wiedzy i nakierowaniu ich na ograniczoną
liczbę priorytetowych działań gospodarczych kraje i regiony zyskają i utrzymają przewagę konkurencyjną w światowej
gospodarce.
Określenie inteligentnej specjalizacji opiera się na identyfikacji dziedzin o największym potencjale rozwojowym,
opierając się na udziale interesariuszy (przede wszystkim przedsiębiorców), którzy powinni wyłonić najbardziej
obiecujące obszary dla rozwoju regionu w drodze tzw. „procesu przedsiębiorczego odkrywania”. Proces ten toczy się
na drodze prób i błędów oraz eksperymentów z nowymi rodzajami działalności. Rolą regionów jest angażowanie
przedsiębiorców w projektowanie strategii, oferując bodźce zachęcające do podejmowania ryzyka.
Jednym z głównych elementów procesu przedsiębiorczego odkrywania jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań
służących transformacji gospodarki. Obecne trendy wskazują na potrzebę zmiany gospodarki w kierunku modelu
opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz czwartej rewolucji technologicznej. Mając na uwadze potrzebę
opracowania zestawu narzędzi w perspektywie 2021-2027, które przyczynią się do wdrożenia przez przedsiębiorców
na Mazowszu nowego modelu gospodarczego, istnieje konieczność prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.
Takim działaniem będzie organizacja konferencji pt. „Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej
specjalizacji województwa mazowieckiego” skierowanej do przedsiębiorstw, sfery nauki i samorządu Mazowsza,
która również oficjalnie rozpocznie proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.
Konferencja ma na celu przedstawienie prawdopodobnych trendów rozwoju innowacyjności po roku 2020 pod kątem
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Przemysłu 4.0. Ma to pomóc aktorom regionalnego systemu innowacji
ukierunkować i zaplanować przyszłe działania biznesowe, aby sprostać tym wyzwaniom. Wydarzenia uroczyście
otwiera proces aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.
Do zadań Wykonawcy należy:
1. Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji pn. „Nowa perspektywa – nowe wyzwania
dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego” w zakresie merytorycznym i organizacyjnym;
2. Zapewnienie usługi cateringowej.

Ad. 1. Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji pn. „Nowa perspektywa – nowe
wyzwania dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego” w zakresie merytorycznym
i organizacyjnym
1.1. Zadania wykonawcy:
1.1.1
Konferencja odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. w siedzibie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (sale:
Skłodowskiej i Kruczkowskiego - koszty wynajęcia sal pokrywa Zamawiający).
1.1.2
Współpraca merytoryczna i organizacyjna z Zamawiającym w zakresie m.in.: programu konferencji, w tym
zaangażowaniu moderatorów i panelistów, propozycji materiałów promocyjnych, aranżacji sal i przestrzeni
eventowej.
1.1.3
Przygotowanie i wdrożenie projektu aranżacji przestrzeni przewidzianej na organizację wydarzenia - sali
plenarnej i sali przewidzianej na catering i przestrzeni korytarzowej.
1.1.4
Zapewnienie wyposażenia i zabudowy przestrzeni zgodnie z wymogami Zamawiającego, w tym zapewnienie
m.in.:
 ścianki/elementy wystawiennicze/dekoracje spójne z tematyką konferencji;
 stolików koktajlowych w przestrzeni cateringowej w całym okresie trwania konferencji;
 recepcji (rejestracja uczestników);
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1.1.5
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1.1.17
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1.1.19

1.1.20

oznakowanie dojścia na salę konferencyjną oraz dojścia do szatni w budynku Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie;
 zapewnienie przestrzeni dla wystawców (max. dwóch) wskazanych przez Zamawiającego;
 kwiaty/rośliny naturalne w przestrzeni konferencyjnej oraz cateringowej, m. in. przed mównicą i na stole
panelowym.
Wszelkie użyte elementy zabudowy sal/przestrzeni muszą zostać ustalone z Zamawiającym i nie mogą
zakłócać estetyki przestrzeni konferencyjnej, muszą być spójne z tematyką konferencji i spełniać wymogi
p/poż. i BHP.
Zapewnienie wszystkich wymaganych elementów technicznych (zabudowa i wyposażenie multimedialne sal,
oświetlenie, nagłośnienie, monitory/ekrany LED, projektory, przedłużacze, elementy służące do oznakowania
ciągów komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych, kratownice i inne instalacje do zawieszenia reflektorów,
rzutników itd.) wraz z obsługą techniczną.
Zapewnienie odpowiedniej liczby obsługi osobowej wymaganej do realizacji wydarzenia, gwarantującej jej
profesjonalne wykonanie, m.in. w zakresie transportu, montażu, demontażu całości sprzętu i wyposażenia
oraz zapewnienie bezawaryjnego przebiegu konferencji, w tym m.in. event manager, zastępca event
managera, obsługa techniczna, obsługa rejestracji i wydawania odbiorników, obsługa kelnerska, serwis
sprzątający, ratownik medyczny, ochrona, zgodnie z wymaganiami. Event manager i zastępca event
managera będą odpowiedzialni za kontakty z Zamawiającym.
Zapewnienie 1 moderatora wiodącego prowadzącego sesję plenarną oraz jedną z debat tematycznych oraz
2 moderatorów - ekspertów prowadzących 2 debaty tematyczne, zapewniających komunikację pomiędzy
panelistami a uczestnikami. Moderatora wiodącego oraz moderatorów debat tematycznych wskaże
Zamawiający.
Realizacja obsługi recepcyjnej, rejestracji uczestników, rozdania zestawów konferencyjnych dla uczestników.
Zapewnienie oprawy dźwiękowej wydarzenia.
Zapewnienie stałego kontaktu z Zamawiającym (drogą mailową i/lub telefoniczną) w zakresie działań
realizowanych przez Wykonawcę w sposób zapewniający stały nadzór Zamawiającego nad realizacją
zamówienia.
Zorganizowanie spotkania organizacyjnego z Zamawiającym nie później niż 5 dni po zawarciu umowy.
Kontaktowanie się z Zarządcą obiektu, w celu realizacji zadań przewidzianych w SOPZ oraz w celu uzyskania
wymaganych pozwoleń (jeżeli jest taka konieczność) umożliwiających należyte wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami SOPZ.
Po zakończeniu realizacji usunięcie wszystkich przedmiotów należących do Wykonawcy, które były użyte
do wykonania usługi, odebranie pozostałych elementów należących do wyposażenia wnętrza, posprzątanie
wykorzystywanej do świadczenia usługi powierzchni, wywóz śmieci do godziny 23:59 w dniu konferencji.
Zapewnienie ubezpieczenia wydarzenia, w tym uczestników wydarzenia.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy zakresy tematyczne sesji plenarnej i debat tematycznych,
a także propozycje nazwisk prelegentów/panelistów i przewidywanych zakresów godzinowych wydarzenia.
Debaty tematyczne będą obejmować następujące tematy:
 Miejsce inteligentnej specjalizacji w polityce innowacyjnej UE – perspektywa 2021-2027;
 Transformacja cyfrowa gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0;
 Zrównoważona polityka przemysłowa, czyli mapa drogowa transformacji w kierunku GOZ.
Każda debata będzie liczyć do 5 panelistów oraz moderatora.
Zawarcie umów z moderatorami, przy czym moderator wiodący dodatkowo pełni funkcje moderatora jednej
sesji tematycznej. Wykonawca pokryje koszty wynagrodzenia wszystkich moderatorów, przy czym
maksymalna kwota wynagrodzenia dla moderatorów do 2.000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto).
Wzór umowy z moderatorem wiodącym i moderatorami debat tematycznych wymagają akceptacji
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo za prelegenta/panelistę w przypadku
jego/ich nieobecności na konferencji, spełniającego/-ych warunki udziału w wydarzeniu w charakterze
prelegenta danego tematu/-ów.
W przypadku wystąpienia prelegentów zagranicznych zaproszonych przez Zamawiającego - Wykonawca
pokryje koszt wynagrodzeń i noclegów (min. 2 prelegentów). W przypadku braku konieczności zapewnienia
noclegu zaproszonym przez Zamawiającego prelegentom Wykonawca przeznaczy niewydatkowane na ten
cel środki na zwiększenie wymogów zamówionych materiałów promocyjnych lub zwiększenie zakresu menu
w usłudze cateringowej.
Stworzenie regulaminu rekrutacji uczestników konferencji oraz wszelkiej dokumentacji związanej
z tą rekrutacją – konferencja zakłada udział 200 osób (deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); a także innych przepisów obowiązujących w zakresie
usługi oraz innych dokumentów niezbędnych przy rekrutacji uczestników).
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Grupą docelową konferencji będą przedstawiciele jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu,
administracji samorządowej, przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie
woj. mazowieckiego w obszarach zgodnych z inteligentną specjalizacją woj. mazowieckiego oraz osoby
zajmujące się działalnością innowacyjną i/lub badaniami nad innowacyjnymi rozwiązaniami (w tym członkowie
Mazowieckiej Rady innowacyjności, członkowie Forum IOB, członkowie grup roboczych ds. inteligentnej
specjalizacji, partnerzy regionalni UMWM).
Stworzenie podstrony internetowej konferencji oraz umieszczenie na niej i aktualizacja informacji
o konferencji. Stworzenie podstrony wymaga użycia grafiki zbieżnej z grafiką strony
www.innowacyjni.mazovia.pl.
Stworzenie oraz umieszczenie na podstronie konferencji formularza rekrutacyjnego dla uczestników
konferencji (rekrutacja przez Internet) oraz kompleksowa organizacja systemu rejestracji uczestników
na wydarzenie (Zamawiający dopuszcza przyjmowanie zgłoszeń do maksymalnie 250 uczestników
na wydarzenie. Osoby z pozycji 201-250 zostaną umieszczone na liście rezerwowej).
Stworzenie i udzielanie informacji potencjalnym uczestnikom konferencji, wysyłka zaproszeń/informacji
o konferencji, organizacja i przeprowadzenie akcji informacyjnej do środowisk potencjalnych uczestników;
Przygotowanie raportu zestawiającego kanały docelowe informowania o konferencji (informacja
minimum na 10 portalach internetowych związanych z tematyką konferencji oraz 10 portalach skierowanych
do potencjalnych grup uczestników, platformach społecznościowych, wysyłka informacji do wszystkich uczelni
wyższych w województwie mazowieckim – spis portali musi być przedłożony do akceptacji Zamawiającego oraz minimum 1000 firm innowacyjnych z woj. mazowieckiego, a także innych – wskazanych w grupie
docelowej). Informacja powinna zawierać tytuł, termin, miejsce, ilość uczestników konferencji, grupy
docelowe, adres internetowy, pod którym można dokonać rejestracji, numery kontaktowe i maile do osób
obsługujących konferencję (sprawy organizacyjne) oraz główne założenia programowe i merytoryczne
konferencji. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na raporcie informacji o współfinansowaniu przez
Europejski Fundusz Społeczny oraz stosowanie wymogów wizualizacji wynikających ze sposobu
finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 - 2020, określonych pod adresem https://www.funduszedlamazowsza.eu/zasady-dla-umow-ianeksow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/?preview=true, w tym co najmniej na stronie tytułowej i końcowej
nazwę i logo Zamawiającego oraz oznaczenia i opisy dotyczące współfinansowania zadania.
Projekt informacji o konferencji powinien być zaakceptowany przed wysyłką przez Zamawiającego. Informacja
powinna być rozesłana do potencjalnych uczestników najpóźniej 3 dni przed planowanym przedsięwzięciem.
Przygotowanie raportu podsumowującego konferencję – obejmującego co najmniej następujące
zagadnienia: opis przebiegu konferencji, w tym streszczenie i konkluzje z wystąpień w ramach sesji plenarnej
oraz debat tematycznych, analiza uczestników konferencji pod względem typu organizacji (przedsiębiorcy,
jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, administracja), w tym analizę przedsiębiorców ze względu
na sektor/branże, itp. Należy pamiętać o konieczności spełnienia wymogów wizualizacji produktu
wynikających ze sposobu finansowania projektu, opisanych w tirecie 1.1.25.
Zamawiający dopuszcza przygotowanie i przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych przez Wykonawcę.
W przypadku przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych, ich wyniki muszą zostać ujęte w raporcie
podsumowującym konferencję.
Przedstawienie Zamawiającemu przynajmniej na 1 tydzień przed planowanym przedsięwzięciem pełnej listy
uczestników oraz listy rezerwowej.
Stworzenie i wydrukowanie programu konferencji (220 egzemplarzy w formacie A5, na papierze 350g, druk
kolorowy
CMYK
4+4
dwustronny),
identyfikatorów
imiennych
dla
prelegentów/panelistów
(oraz identyfikatorów z ew. zastępstwami – w ilości dostosowanej do liczby prelegentów/panelistów)
oraz identyfikatorów ogólnych z miejscem na wpis uczestników konferencji (220 sztuk). Identyfikatory mają
być dwustronne zawieszone na smyczy– na drugiej stronie ma być zamieszczony skrócony program
konferencji. Należy pamiętać o konieczności spełnienia wymogów wizualizacji produktu wynikających
ze sposobu finansowania projektu, opisanych w tire 1.1.25.
Przygotowanie długopisów z niebieskim wkładem i końcówką do ekranów dotykowych (220 sztuk). Należy
pamiętać o konieczności spełnienia wymogów wizualizacji produktu wynikających ze sposobu finansowania
projektu, opisanych w tire 1.1.25.
Zdjęcie przykładowe (nie stanowi obligatoryjnego wzoru)





Wymagania:
materiał: aluminium,
kolor: czarny, złoty i srebrny,
wymiary: około 13.8x1 cm,
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1.1.32

1.1.33

1.1.34

powierzchnia nadruku: maksymalna możliwa wynikająca z możliwości technicznych i zapewniająca
trwałość oraz czytelność nadruku. Należy pamiętać o konieczności spełnienia wymogów wizualizacji
produktu wynikających ze sposobu finansowania projektu, opisanych w tire 1.1.25.
Przygotowanie notesów książkowych w formacie A5 z pamięcią USB 32 GB (220 sztuk). Należy pamiętać
o konieczności spełnienia wymogów wizualizacji produktu wynikających ze sposobu finansowania projektu,
opisanych w tire 1.1.25.
Zdjęcie przykładowe (nie stanowi obligatoryjnego wzoru)

Wymagania:
 notes z wbudowaną pamięcią o pojemności 32 GB, notes w kolorze szarym lub grafitowym,
 w twardej okładce, grafika do nadruku na okładkę będzie przekazana przez Zamawiającego, pamięć
USB w kolorze morskiej zieleni lub czerwieni,
 wymiary: 16x21,5 cm (+/- 5%),
 charakterystyka wnętrza:
o przydatne do szkicowania i pisania prowadnice,
o kieszeń na dokumenty,
o perforowane strony,
o strony informacyjne,
 planowanie:
o numery telefonów i e-mail, kontakty,
o moje linki,
o listy życzeń, itp.
Metoda znakowania: tampodruk.
Przygotowanie toreb materiałowych (220 sztuk; materiał: len lub bawełna; gramatura min. 200 g/m2 materiał
bawełna wysokiej jakości; usztywniana; kolor torby: czarny/grafitowy, uchwyty: czarny/grafitowy; uszy
o długości 70 cm ±5 cm, wzmocnione połączenie uszu z torbą, torba przestrzenna, boki utworzone są poprzez
zaprasowanie materiału, wymiar: ok. 36x38x9 cm (+/-5%); grafika do nadruku będzie przekazana przez
Zamawiającego. Należy pamiętać o konieczności spełnienia wymogów wizualizacji produktu wynikających
ze sposobu finansowania projektu, opisanych w tire 1.1.25.
Przykład graficzny (nie stanowi obligatoryjnego wzoru):

Przygotowanie, zakup i dostarczenie ścianki wystawienniczej tekstylnej łukowej (1 szt.).

Zdjęcie przykładowe (nie stanowi obligatoryjnego wzoru)






szerokość: 330 cm, wysokość: 230 cm, głębokość: 110 cm (+/-5%), materiały: aluminium, poliester,
konstrukcja na kształcie łuku,
ścianka reklamowa wielokrotnego użytku, nowoczesny design,
kształt ścianki zaoblony, zbliżony do zdjęcia pokazowego,
łatwy i szybki montaż,
materiał idealnie dopasowany do konstrukcji, mocno naciągnięty, bez zmarszczeń i fal,
str. 4
_____________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

RF-II-WSI.ZP.U.272.74.2019.AS

ZAŁ. NR 2 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA





1.1.35

szkielet ściany złożony z rur aluminiowych łączonych ze sobą na specjalne zatrzaski,
montaż – intuicyjny, bez użycia narzędzi,
po rozłożeniu całość stanowi jednolitą powierzchnię – jednolita grafika (projekt grafiki przekazany przez
Zamawiającego),
 tkanina poliestrowa – typ medium,
 estetyczna torba transportowa.
Należy pamiętać o konieczności spełnienia wymogów wizualizacji produktu wynikających ze sposobu
finansowania projektu, opisanych w tire 1.1.25,
Przygotowanie, zakup i dostarczenie ścianki wystawienniczej tekstylnej prostej – 3mx4m (1 szt.).
Zdjęcie przykładowe (nie stanowi obligatoryjnego wzoru)


wymiary w mm: 2360 (wys.) x 4000 (szer.) x 300 (gł.) (+/-5%),

grafika jednostronna z zawinięciami na boki konstrukcji,

wydruk sublimacyjny 1440 dpi na tkaninie poliestrowej Display Stretch 230g,

solidna konstrukcja z aluminium oraz tworzywa,

grafika mocowana na rzepy (projekt grafiki przekazany przez Zamawiającego),

szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi,

możliwość szybkiej wymiany grafiki,

materiałowa torba transportowa na kółkach w zestawie,

waga ok. 9 kg,

stopy stabilizujące,

napinana ścianka tekstylna,

lekki i przenośny system.
Należy pamiętać o konieczności spełnienia wymogów wizualizacji produktu wynikających ze sposobu
finansowania projektu, opisanych w tire 1.1.25.
1.1.36 Przygotowanie filtrujących butelek o pojemności 0,5 l (220 szt.).

Zdjęcie przykładowe (nie stanowi obligatoryjnego wzoru)
Wymagania:
 wymiary: 7x22 cm (-/+5%),
 pojemność: 0,5 l,




1.1.37

kolor: szary, aquamarina lub jasnozielony (kolorystyka:
),
butelka wyposażona w unikatowy filtr węglowy, który usuwa smak i zapach chloru z wody kranowej,
oznakowanie: tampodruk – logo RIS Mazovia. Należy pamiętać o konieczności spełnienia wymogów
wizualizacji produktu wynikających ze sposobu finansowania projektu, opisanych w tirecie 1.1.25,
 butelka wykonana z mocnego i bezpiecznego plastiku, pozbawiona szkodliwego dla zdrowia biosfenolu
A - BPA Free, dopuszczona do kontaktu z wodą na podstawie odpowiednich świadectw/certyfikatów/
deklaracji.
Przygotowanie etui na karty RFID (220 szt.).

Zdjęcie przykładowe (nie stanowi obligatoryjnego wzoru)
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kolor: srebrny,
ochrona RFID,
materiał: aluminium,
wymiary: 8,5 x 5,5 x 0,4 cm,
oznakowanie: logo RIS Mazovia. Należy pamiętać o konieczności spełnienia wymogów wizualizacji
produktu wynikających ze sposobu finansowania projektu, opisanych w tirecie 1.1.25.
1.1.38 Nadzór nad prelegentami, panelistami i moderatorami w czasie trwania konferencji.
1.1.39 Opracowanie i wykonanie standu – animowanej strony, która zostanie umieszczona na ekranie we
wszystkich salach, podczas gdy nie będzie wyświetlana prezentacja, np. w trakcie przerw albo dyskusji
(zawierająca minimum: tytuł konferencji, datę i miejsce, logo Mazowsza oraz oznaczenia wynikające ze
sposobu finansowania projektu, opisane w tire 1.1.25).
1.1.40 Wykonawca przygotuje i przetransportuje na miejsce konferencji 220 sztuk zestawów konferencyjnych.
W skład każdego z zestawów będą wchodziły:
- identyfikator i program konferencji na smyczy w kolorze szarym lub grafitowym (identyfikator, program
i smycz z logo Mazowsza i oznaczeniami wynikającymi ze sposobu finansowania projektu, opisane w tire
1.1.25,
- notes książkowy z pendrivem USB,
- długopis,
- torba materiałowa,
- filtrującej butelki o pojemności min.0,5 l,
- etui na karty RFID.
Zestawów konferencyjnych nie może zostać rozdanych więcej niż osób podpisanych na liście obecności. W przypadku
niewykorzystania zestawów informacyjnych zostaną one przetransportowane przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego (al. Solidarności 61, Warszawa, 2 piętro, pokój 223 lub 231) najpóźniej 2 dni robocze po zakończeniu
wydarzenia.
1.1.41 Wymagana aranżacja sal konferencyjnych – do uzgodnienia z Zamawiającym:
– jednej sali przeznaczonej na catering i rejestrację,
– jednej sali przeznaczonej na sesję plenarną i debaty tematyczne,
– w sali plenarnej zarezerwowane i oznakowane miejsca dla prelegentów i gości VIP (I-IV rząd widowni),
ustawienie krzeseł w każdej z sal: teatralne, przynajmniej jeden projektor, jeden laptop kompatybilny
z formatami, z których będą prezentowane prezentacje, kompatybilny z projektorem i internetem,
elektroniczny wskaźnik dla prelegentów,
– obsługa nagłośnienia i obsługa wizualna powinna być tak zorganizowana, by prezentacja multimedialna
była widoczna oraz czytelna dla wszystkich uczestników,
– z każdej sali dostęp do Internetu,
– pomieszczenie techniczne – miejsce przechowywania zestawów konferencyjnych, sprzętu itp.
1.1.42 Recepcja zlokalizowana przy wejściu do sali cateringowej (min. 2 stoły przykryte tkaniną spójną ze stylizacją
i kolorystyką sal, krzesła, min. 2 szklane pojemniki na wizytówki uczestników konferencji) oznaczona min. 2
tabliczkami informacyjnymi ustawionymi na stołach.
1.1.43 Zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla przedstawicieli Zamawiającego i gości VIP (min. 10
wejściówek).
1.1.44 Stworzenie albumu z konferencji (do 50 profesjonalnych zdjęć). Album na nośniku elektronicznym (pendrive)
powinien być przekazany Zamawiającemu w terminie do 14 listopada 2019 r. (5 zdjęć z konferencji z krótką
informacją prasową max. 100 znaków ze spacjami, przesłanych do końca dnia organizacji wydarzenia).
1.1.45 Wszystkie osoby obsługujące konferencję powinny być ubrane w jednakowe, schludne, czyste stroje
o stonowanych kolorach.
1.1.46 Wszelkie dokumenty oraz koncepcje realizacji usługi powinny być skonsultowane z Zamawiającym
i realizowane po jego akceptacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania własnych propozycji.
1.2 Informacje i wymagania ogólne
1.2.1. Podczas organizacji konferencji Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, w tym przepisów administracyjnych, sanitarnych, bhp, przeciwpożarowych
oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie.
1.2.2. Najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem konferencji Wykonawca dokona próby generalnej w zakresie
zainstalowanego wyposażenia we wszystkich salach z udziałem osób zaangażowanych w realizację
konferencji, tj.: moderatorów, pracowników obsługi technicznej, obsługi gastronomicznej i pomocniczej.
1.2.3. Wszystkie opracowania i produkty w ramach zamówienia podlegają akceptacji Zamawiającego.
1.2.4. Po zakończeniu projektu majątkowe prawa autorskie do zdjęć dokumentujących przebieg konferencji,
opracowań graficznych oraz merytorycznych przechodzą bez ograniczeń na rzecz Zamawiającego,
1.2.5. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, ustalony zostanie szczegółowy harmonogram prac.
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Opracowane i wykorzystane elementy graficzne, dekoracyjne lub ozdobne na wszystkich produktach muszą
być spójne pod względem formy i wykorzystanych kolorów.
Wykonawca zwróci wszystkie niewykorzystane materiały promocyjne oraz elementy wystawiennicze
przekazane przed konferencją przez Zamawiającego w nienaruszonej postaci.

Ad. 2 Zapewnienie obsługi cateringowej podczas konferencji (przerwy kawowe, bankiet angielski):
Liczba osób 200 z założeniem zapasu 20 osób (tj. razem na 220 osób).
W trakcie trwania rejestracji oraz części oficjalnej:
 napoje: kawa z ekspresu, herbata ekspresowa w torebkach czarna, owocowa (dodatki: cytryna, cukier,
mleko), woda mineralna (gazowana i niegazowana), soki 100% (3 rodzaje);
 wybór ciast domowych i bankietowych oraz wyrobów cukierniczych m.in. babeczki domowe z owocami,
rogaliki, ciasta domowe (co najmniej 3 rodzaje np. sernik, jabłecznik, brownie), ciasteczka bankietowe
kruche co najmniej 3 rodzaje , desery w pojemniczkach jednorazowych (co najmniej 2 rodzaje np. mus
czekoladowy/śmietankowy, sorbet owocowy, pana cotta); 3 rodzie deserów wegańskich np.: sernik
jaglany z musem malinowym; piernik marchewkowy z kremem figowym; sernik limonkowy z nerkowców;
 świeże owoce filetowane (co najmniej 5 rodzajów) lub sałatka owocowa w pojemniczkach jednorazowych;
 półmiski bankietowe, w tym min. półmisek mięs pieczonych i pasztetów (co najmniej 5 rodzajów mięs
pieczonych i pasztetów), półmisek wegański: (pasztety 2 rodzaje np. z soczewicy/ batatów, tofu
marynowane a’la ryba), pakora warzywna, pasta z cieciorki 3 rodzaje (np. z papką na ostro/ z pomidorami
suszonymi/ ze szpinakiem), kofta; boczniaki ala śledź; deski serów z krakersami i owocami (co najmniej
4 rodzaje serów), półmisek warzyw surowych z dipami np. ziołowym/czosnkowym (co najmniej 4 rodzaje
warzyw), pieczywo białe, ciemne, razowe;
 zimne przekąski warzywne i mięsne co najmniej 6 rodzajów min. wytrawne kruche babeczki z nadzieniem,
garnirowane dekoracyjnie warzywami, mini roladki np. z bakłażana, łososia, cukinii, ogórka,
z wypełnieniem mięsnym i wegetariańskim, mini tortille z wypełnieniem mięsnym i wegetariańskim,
rybnym, crostini/tartaletki garnirowane dekoracyjnie mięsne, rybne, wegetariańskie, koreczki koktajlowe,
rybne, mięsne, wegetariańskie itp.;
 przekąski finger food w miarę możliwości ciepłe co najmniej 3 rodzaje np. esplanadas z ciasta
francuskiego, mini tostadas, mini hamburgery, roladki z wypełnieniem wegetariańskim itp.;
 przekąski finger food w pojemnikach jednorazowych, co najmniej 3 rodzaje np. mus warzywny, rybny,
mięsny z dodatkami garnirowanymi dekoracyjnie, galantyny/galarety mięsne, rybne, wegetariańskie itp.;
 sałatki mięsne i wegetariańskie (co najmniej 5 rodzajów) w tym 2 rodzaje: lekka sałatka z kolorowych sałat
z warzywami oraz sosem (np. typu: grecka, śródziemnomorska), sałatka mięsna (np. z grillowanym
kurczakiem), warzywna (np. z majonezem), sałatka np. z warzywami grillowanymi itp.
Dania wegetariańskie i wegańskie wyraźnie oznaczone, ustawione odrębnie od dań mięsnych.
2.3 Wykonawca zapewni serwis gastronomiczny: przygotowanie, transport, obsługa kelnerska, w tym podczas
spotkania, aranżacja i nakrycie stołów, kompleksowa zastawa porcelanowa i szklana, przywrócenie czystości
po spotkaniu.
2.4 Świadczone usługi cateringowe będą wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy, jakości
produktów spożywczych.
2.5 Przygotowanie i dostarczanie posiłków będzie o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej,
jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.
2.6 Zamawiający dopuszcza modyfikację menu i liczby zaproszonych gości na 5 dni roboczych przed datą
konferencji i uwzględni to w końcowym rozliczeniu.
2.7 Wytyczne dotyczące aranżacji sali (lunch) - stoliki koktajlowe rozmieszczone w sposób umożliwiający
swobodne poruszanie się, pokryte obrusami, na każdym stoliku serwetki papierowe w pojemniku, miejsca
dla min. 200 osób.
2.8 Dostarczenie niezbędnych urządzeń gastronomicznych do serwowania potraw gorących, pater
do serwowania posiłków.
2.9 Dostarczenie zastawy stołowej porcelanowej i szklanej (Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania naczyń
jednorazowych wykonanych z plastiku lub innych tworzyw sztucznych), sztućców.
2.10 Obsługa cateringowa: nakrycie i bieżące sprzątanie stolików, serwowanie potraw gorących, obsługa kelnerska
min. 5 osób, uprzątnięcie pomieszczeń po zakończeniu konsumpcji.
2.1
2.2

str. 7
_____________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

