
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Organizacja Zjazdu delegatów stowarzyszenia EuroSDR w dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r. 

 
W celu wykonania Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 
 

Część I  
Obsługa posiedzeń delegatów stowarzyszenia EuroSDR 
 

1) Zapewnienia w terminie 31 maja – 2 czerwca 2017 r. sali konferencyjnej (w ustawieniu 
klasowym, w podkowę lub teatralnym) dla 70 osób w obiekcie zlokalizowanym w Warszawie 
w odległości do 2 km od Dworca Centralnego (liczonej w linii prostej pomiędzy lokalizacją 
dworca, a wskazanego obiektu).  

2) Obiekt musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (np. windy, oznakowanie wejść, 
wyjść, toalety). 

3) Wykonawca na etapie złożenia oferty przedstawi lokalizację sali konferencyjnej; 
4) Zapewnienia dostępu do bezpłatnego bezprzewodowego Internetu we wszystkich 

wykorzystywanych pomieszczeniach;  
5) Zapewnienia 4 bezpłatnych miejsc parkingowych na czas zjazdu w obiekcie, w którym odbywają 

się obrady lub jego bezpośrednim sąsiedztwie; 
6) Zapewnienia w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. w miejscu obrad zamykanej sali 

konferencyjnej dla 70 osób w ustawieniu klasowym, w podkowę lub teatralnym, o wysokości 
minimum 3 metrów w najniższym punkcie, wyposażonej w stałą klimatyzację, ekran o wymiarach 
minimum 2 x 3 metry (preferowany wysuwany z góry), rzutnik multimedialny, komputer/laptop 
kompatybilny z rzutnikiem i wyposażony w oprogramowanie umożliwiające realizację prezentacji 
podczas zjazdu, flipchart, nagłośnienie sali, 4 mikrofony bezprzewodowe do jednoczesnego 
wykorzystania, dostęp do Internetu bezprzewodowego dla wszystkich uczestników oraz 
niezależnie przy stole prezydialnym dla 5 osób i na mównicy, dodatkowy ekran umożliwiający 
śledzenie wyświetlanych prezentacji przez osoby siedzące przy stole prezydialnym oraz 
prezentującego; 

7) Zapewnienia w dniu 1 i 2 czerwca 2017 r. w miejscu obrad zamykanej dodatkowej sali 
konferencyjnej dla 30 osób w ustawieniu teatralnym, w podkowę lub klasowym, o wysokości 
minimum 3 metrów w najniższym punkcie, wyposażonej w stałą klimatyzację, ekran o wymiarach 
minimum 2 x 3 metry (preferowany wysuwany z góry), rzutnik multimedialny, dostęp do 
Internetu bezprzewodowego dla wszystkich uczestników; 

8) Zapewnienia zaplecza w postaci pokoju do wykorzystania przez Zamawiającego, wyposażonego 
w minimum trzy biurka/stoły, krzesła dla sześciu osób, komputer stacjonarny z pakietem MS 
Office (2007 lub wyższy), drukarkę barwną laserową oraz infrastrukturę techniczną umożliwiającą 
podłączenie dodatkowego sprzętu (komputerów, laptopów, drukarek) i łączność z Internetem;  

9) Zapewnienia miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej, gdzie w trakcie przerw 
w obradach będzie serwowana ciągła przerwa kawowa dla 70 osób jednocześnie w dniu 31 maja 
w godzinach 13:00-18:00, w dniu 1 czerwca 2017 r.  w godzinach 8:30 – 17:30, w dniu 2 czerwca 
2017 r. w godzinach 8:30 – 12:30. 

10) W trakcie przerw kawowych Wykonawca zapewni pięć rodzajów przekąsek, w tym: wybór 
ciastek i deserów, owoce, dekoracyjne kanapki lub tartinki, na pieczywie jasnym i ciemnym oraz 
kawę, herbatę, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną oraz soki 100% (minimum dwa rodzaje 
serwowane w dzbankach); 

11) Zapewnienia restauracji lub osobnej sali w budynku, w którym znajduje się sala konferencyjna, 
w której serwowany będzie lunch bufetowy z miejscami do siedzenia dla 70 osób jednocześnie 
w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. Wykonawca zapewni minimum jedną zupę, cztery dania 
główne – ciepłe, w tym jedno wegetariańskie (dopuszczalne danie rybne), trzy rodzaje dodatków, 



minimum cztery sałatki, minimum trzy rodzaje deseru oraz napoje jak w przypadku przerwy 
kawowej; 

12) Zapewnienia restauracji lub osobnej sali w budynku, w którym znajduje się sala konferencyjna, 
w której serwowana będzie kolacja koktajlowa dla 70 osób jednocześnie w dniu 31 maja 2017 r. 
od godziny 18:15 (czas trwania nie mniej niż 2 godziny). Wykonawca zapewni gorący bufet 
z minimum trzema daniami gorącymi z dodatkami, w tym jedno danie wegetariańskie, bar 
sałatkowy, stacje serów oraz wędlin, minimum cztery rodzaje deseru, zimne i gorące napoje; 

13) Zorganizowania w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej stoiska recepcyjnego 
dedykowanego tylko dla uczestników zjazdu z dostępem do prądu i Internetu od 31 maja br. od 
godziny 10:00 do 2 czerwca br. do godziny 12:00; 

14) Zapewnienia oznakowania informacyjnego o spotkaniu w lobby obiektu i przy wykorzystywanych 
salach konferencyjnych; 

15) Umieszczenia rollupów lub banerów w sąsiedztwie stoiska recepcyjnego, lub bezpośrednim 
sąsiedztwie sali na czas trwania spotkania; 

16) Zagwarantowania standardu obiektu na poziomie minimum trzech gwiazdek; 
17) Zapewnienia wszystkich niezbędnych usług w obiekcie, w którym odbędzie się zjazd. 
 
Część II   
Obsługa wydarzenia w dniu 1 czerwca 2017 r.  
 
1) Organizacja wycieczki trwającej od 1 do 1,5 godziny (19:00-20:30) z przewodnikiem (język 

angielski) po Warszawie dla uczestników zjazdu (maksymalnie 70 osób).  
Początek wycieczki w miejscu obrad, zakończenie w miejscu wskazanym w pkt 2. 
Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi trzy propozycje zawierające szczegółowy opis 
programu wycieczki, z których Zamawiający wybierze jedną propozycję lub wezwie Wykonawcę 
do przygotowanie kolejnych propozycji. 

2) Organizacja biznesowej kolacji serwowanej dla uczestników zjazdu, maksymalnie 70 osób, w 
dniu 1 czerwca br. w godzinach 20:00 – 24:00. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie otwartej 
części restauracji lub wykorzystanie namiotu bankietowego na otwartej przestrzeni. W przypadku 
organizacji kolacji na otwartej przestrzeni Wykonawca zapewni zadaszenie i ogrzewanie w razie 
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wykonawca na etapie złożenia oferty 
przedstawi trzy propozycje lokalizacji miejsca kolacji na obszarze Warszawy, w odległości do 3 
km od Dworca Centralnego (liczonej w linii prostej pomiędzy lokalizacją dworca a wskazanego 
obiektu).  

3) Wykonawca zapewni dwie zupy, trzy dania gorące z dodatkami, w tym jedno danie 
wegetariańskie (dopuszczalne danie rybne ) do wyboru przez uczestników kolacji, bar sałatkowy, 
stacje wędlin oraz serów, minimum trzy rodzaje deseru, zimne i gorące napoje serwowane przez 
cały czas trwania kolacji. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie stacji z daniami z grilla wraz z 
niezbędnymi dodatkami (pieczywo, sosy, itp.). W trakcie trwania kolacji Wykonawca zapewni 
uczestnikom kolacji możliwość zakupu piwa lub wina. 

4) Przygotowanie pakietów uczestnika zjazdu składającego się z: 
a. Teczki lub torby formatu a4 wykonanej z ekologicznego materiału 80 szt. 
b. Przewodnika po Warszawie w języku angielskim 80 szt. 
c. Planu Warszawy zawierającego opisy w języku angielskim 80 szt. 
d. Zestawu notes, długopis 80 szt. (Materiały konferencyjne oznakowane logotypem 

Euro SDR oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Pliki zostaną przekazane 
przez Zamawiającego). 

e. Biletu/ów ZTM (normalnych) uprawniających do nieograniczonej liczby przejazdów 
w czasie trwania zjazdu. 

f. Program oraz pakiet informacji przekazany przez Zamawiającego. 
g. Identyfikatora wraz ze smyczą (tradycyjny wzór łowicki) zawierającego: 

i. Imię i nazwisko 
ii. Nazwę organizacji 
iii.  Logotypy 
iv. Skrócony program na odwrocie. 



Wymiary identyfikatora nie mniejsze niż 80 x 120 mm. wykonane z tworzywa sztucznego lub 
kartonu 200g (w przypadku kartonu należy zastosować wodoodporną obwolutę). Dokument 
zawierający program oraz informacje zostanie przekazany przez Zamawiającego jako gotowy 
wydruk do dołączenia do zestawu materiałów przygotowanego przez Wykonawcę.  

 


