Gdańsk, 17.11.2017 r.

Dotyczy: OMGGS/ZO/23/2017

1. Gdzie ma zostać zapewniony serwis kawowy?
Zamawiający oczekuje zapewnienia maksymalnie dwóch serwisów kawowych, zakładane
lokalizacje to:
- siedziba Związku Subregionu Centralnego w dniu 7 grudnia
- siedziba Urzędu Miasta Tychy w dniu 8 grudnia
- siedziba KZK GOP w Katowicach (rezerwowa) w dniu 7 grudnia
Zamawiający deklaruje chęć pomocy Wykonawcy w uzgodnieniach możliwości zapewnienia
lunchu w powyższych lokalizacjach.
2. Czy podczas obydwu kolacji ma być zapewnione możliwość pozostania w sali przez 5 godzin
od jej rozpoczęcia. Jednocześnie Wykonawca zapewni:
a. stanowisko dla prelegenta (np. katedra lub mównica),
b. krzesła i stoliki do notowania dla uczestników ustawione teatralnie/kinowo lub w
podkowę,
c. sprzęt niezbędny: ekran, projektor multimedialny zdolny do współpracy z laptopem,
d. laptop z zainstalowanym pakietem oprogramowania umożliwiającym odtwarzanie
prezentacji multimedialnych przygotowanych w programie MS Power Point,
e. sprzęt nagłaśniający (w tym także mikrofony na stanowisku prelegenta oraz
mikrofony przenośne [min. 2 szt.]),
f. obsługa techniczna sprzętu,
g. zapewnienie miejsca na dla bannera/roll-up (rozmiar: 130 cm x 200 cm),
h. zaplecze sanitarne,
i. dostęp do Internetu,
Zamawiający jedynie w dniu 7 grudnia planuje przedłużenie kolacji w celu podsumowania
odbytych spotkań. Do tego celu wymagane będzie zapewnienie co najmniej sprzętu
nagłośniającego. Pozostałe elementy opisane w pytaniu będą dodatkową wartością, która nie
będzie miały wpływu na ocenę oferty.
3. Czy kolacja może zostać zorganizowana w Sali restauracyjnej a następnie uczestnicy mogą
przejść do Sali konferencyjnej?
Zamawiający zakłada taką możliwość. Preferowanym rozwiązaniem jest jednak pozostanie
w jednym pomieszczeniu.

4. Czy za organizacje wizyt w miejscach wskazanych przez Zamawiającego tj. Związek
Subregionu Centralnego, TAURON, Centrum Sterowania Ruchem Drogowym itp. odpowiada
Zamawiający? Po stronie Wykonawcy jest tylko zapewnienie przejazdu z miejsca do miejsca?
Organizacja wizyt jest po stronie Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązany jest do
zapewnienia biletów i zwiedzania z przewodnikiem Kopalni Węgla Kamiennego Guido w
Zabrzu, hotelu z noclegami przejazdów, oraz posiłków zgodnie z Zapytaniem Ofertowym i w
porozumieniu z Zamawiającym.
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