
                                                                                                                                

 
 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

  
 
Słownik terminów używanych w OPZ: 
 

 Konferencje szkoleniowe: wyjazdy szkoleniowe (szkolenia) dla określonej liczby osób do 
ośrodka szkoleniowego w określonym terminie, na określoną liczbę dni. 

 Dzień roboczy: rozumiany, jako każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.  

 Ośrodek szkoleniowy: miejsce, w którym będzie odbywać się konferencja szkoleniowa. 

 Wizyta techniczna: wyjazd do obiektu wskazanego przez Zamawiającego, w jednym dniu 
konferencji szkoleniowej.  

 
1. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa logistyczna konferencji szkoleniowych dla 
beneficjentów i wnioskodawców NFOŚiGW, w tym POIiŚ, odbywających się poza siedzibą NFOŚiGW, 
na terenie Polski, w okresie od dnia podpisania Umowy do 31.12.2019  r. lub do wyczerpania kwoty 
przewidzianej na realizację umowy. Konferencje szkoleniowe, które organizować będzie Wykonawca 
w ramach umowy mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkoleń, 
niezbędnych do wykonywania zadań służbowych.  
 
2. Opis zamówienia:  
 
Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia organizację następujących  konferencji:  

1) Konferencja jednodniowa: 
-  liczba konferencji – 2  
-  liczba osób na każdej konferencji - min. 350 - max. 450 osób; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania miejsca konferencji, np. Warszawa - Stadion 
Narodowy; 
 

2) Konferencja dwudniowa (A): 
-  liczba konferencji – 8 
-  liczba osób na każdej konferencji - min. 60 - max. 80 osób; 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania miejsca jednej konferencji, np. teren 
Międzynarodowych Targów Poznańskich; 
 

3) Konferencja dwudniowa (B): 
-  liczba konferencji – 3 
-  liczba osób na każdej konferencji - min. 90 - max. 130 osób; 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca jednej konferencji, np. teren 
Międzynarodowych Targów Poznańskich; 
 

4) Konferencja trzydniowa: 
-  liczba konferencji – 7 
-  liczba osób na każdej konferencji - min. 120 - max. 150 osób; 
W przypadku o którym mowa w Części II SIWZ (par 7 ust.7), Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wskazania miejsca jednej konferencji, np. teren Międzynarodowych Targów Poznańskich; 
 
 



 2 

Zamawiający przewiduje, że w przypadku maksymalnie do 8 konferencji, konferencja szkoleniowa 
może obejmować wizytę techniczną w wyznaczonym przez Zamawiającego obiekcie, położonym  
w odległości do 70 km od miejsca zakwaterowania (do 8 wizyt). 
 
Zamawiający planuje zorganizowanie w latach 2018-2019 min. 18 max. 20 konferencji szkoleniowych. 
 
Dopuszcza się organizację do 3 konferencji szkoleniowych w tym samym terminie. W takim 
przypadku Zamawiający wymaga, aby każda z konferencji miała zapewnionego przedstawiciela 
Wykonawcy w charakterze opiekuna konferencji (odrębnie, inna osoba dla każdej konferencji). 
  
Zadaniem Zamawiającego będzie: 

 zgłoszenie potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej, wskazanie terminu, lokalizacji 
szkolenia zgodnego z pkt 4 OPZ, w terminie najpóźniej 14 dni przed planowaną konferencją 
szkoleniową, 

 rozesłanie zaproszeń, 

 prowadzenie rejestracji zgłoszeń na konferencję szkoleniową, 

 wysyłanie potwierdzeń do uczestników konferencji szkoleniowych, 

 monitorowanie stanu przygotowań organizowania konferencji, 

 przekazanie Wykonawcy listy uczestników konferencji szkoleniowej. 
 
Zadaniem Wykonawcy będzie: 
 

a) przedstawienie w ciągu 4 dni od dnia zgłoszenia potrzeby organizacji konferencji 
szkoleniowej przez Zamawiającego, szczegółowej informacji (adres strony internetowej) na 
temat min. 2 ośrodków szkoleniowych (z wyłączeniem sytuacji wskazania przez 
Zamawiającego miejsca, o którym mowa pkt 2.1) oraz pkt 2.2) - 2.4 w zakresie miejsca 
przeprowadzenia konferencji szkoleniowej), spełniających wymagania  określone w pkt 4 
OPZ. 

b) obsługa logistyczna na każdym szkoleniu poprzez zapewnienie 
przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy  w charakterze opiekuna/opiekunów konferencji 
szkoleniowej, który będzie sprawował nadzór nad realizacją zamówienia, w tym 
rozmieszczanie w salach materiałów promocyjnych (np. roll-up, ulotek, materiałów 
szkoleniowych)  przekazanych przez Zamawiającego oraz pełnił nadzór nad zapewnieniem w 
salach szkoleniowych wymaganego wyposażenia, o którym mowa w pkt. 4 lit. g); 

c) zapewnienie sprzętu komputerowego umożliwiającego zaprezentowanie informacji przez 
Zamawiającego w tym urządzeń audio-video oraz nagłośnienia, a także prawidłowego ich 
funkcjonowania (rzutnik, laptop/komputer, trzy mikrofony, wskaźnik laserowy do prezentacji 
– szczegółowe  wymogania określono w pkt 4 lit. g); 

d) rejestracja uczestników na miejscu szkolenia (prowadzona lista obecności i przekazywana 
Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty zakończenia konferencji szkoleniowej), wydanie 
uczestnikom materiałów szkoleniowych (dostarczonych odpowiednio  przez Zamawiającego  
i Wykonawcę);  

e) w przypadku korzystania z noclegu, zakwaterowanie uczestników konferencji szkoleniowej  
w pokojach; 

f) zapewnienie wyżywienia spełniającego wymagania określone w pkt.5 OPZ. 
 

3. Termin wykonania umowy: 
 
Termin wykonania umowy – maksymalnie do 31.12.2019 r. Termin obowiązywania umowy może 
zostać skrócony w przypadku wyczerpania  całkowitej kwoty wynagrodzenia przewidzianego  
na realizację przedmiotu zamówienia w ramach Umowy. 
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4. Miejsce realizacji zamówienia: 
 
Każdorazowo Zamawiający zgłaszając potrzebę organizacji danej konferencji szkoleniowej wskaże 
Wykonawcy jej lokalizację poprzez wskazanie nazwy miejscowości, tj.: miasta wojewódzkiego lub 
innej miejscowości znajdującej się w promieniu 70 km od granic administracyjnych miasta 
wojewódzkiego, w którym odbędzie się konferencja szkoleniowa.  
Ośrodek, w którym odbędzie się szkolenie, powinien spełniać wymogi, o których mowa poniżej.  
Wybór ośrodka każdorazowo podlega akceptacji Zamawiającego.  
 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia: 
a) w przypadku korzystania z noclegu (przez liczbę osób wskazaną przez Zamawiającego) – 

każdorazowo, zakwaterowania w ośrodku spełniającym wymagania jak dla hotelu co najmniej 3 
gwiazdkowego, 

b) ośrodek, w którym odbędzie się szkolenie nie powinien znajdować się bezpośrednio przy trasie 
szybkiego ruchu i w miejscu o natężonym hałasie,  

c) ośrodek powinien być przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami narządu ruchu 
powodującymi konieczność korzystania z wózka lub innych urządzeń wspomagających ruch jak np. 
kule, w szczególności obiekt posiadać powinien dostępne windy oraz podjazdy do budynku 
umożliwiające korzystanie przez osoby niepełnosprawne bez konieczności pomocy osoby trzeciej, 
korytarze umożliwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich, pomieszczenia sanitarne 
dostępne dla osób z niepełnosprawnością (toalety) - taka potrzeba zostanie zgłoszona Wykonawcy  
w terminie 14 dni przed planowanym szkoleniem, 

d) zapewnienie co najmniej 30 miejsc parkingowych dla uczestników szkolenia, w tym 3 miejsca 
parkingowe dla osób niepełnosprawnych poruszających się samochodami oraz łatwy dojazd z 
parkingu do wejścia dla osób na wózku – taka potrzeba zostanie zgłoszona Wykonawcy w terminie 
14 dni przed planowanym szkoleniem, 

e) zakwaterowania w ośrodku stanowiącym jeden budynek,  
f) noclegów: w przypadku szkoleń 2-dniowych z pierwszego na drugi dzień i w przypadku  

3-dniowych z pierwszego na drugi i z drugiego na trzeci dzień szkoleniowy oraz zakwaterowania  
w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych, każdy z łazienką. Liczba pokoi jednoosobowych 
nie będzie większa niż 20% wszystkich pokoi zamówionych na dane szkolenie,  

g) sali szkoleniowej (głównej, plenarnej) w ośrodku szkoleniowym, w którym zakwaterowani są 
uczestnicy szkolenia o wielkości stosownej do liczby uczestników szkolenia, zabezpieczającej 
ergonomiczne, bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, rozumiane w szczególności jako: 
zapewnienie dla każdego uczestnika miejsca o szerokości 60-70 cm, a w przypadku miejsc przy 
stołach wolna przestrzeń dla nóg pod powierzchnią blatu o szerokości 62-68 cm; zapewnienie 
dobrej widoczności ekranu dla wszystkich osób - wielkość ekranu dostosowana do wielkości 
audytorium tj. o wysokości około 1/6 odległości od ekranu do ostatniego rzędu krzeseł z 
odległością dolnej krawędzi ekranu od podłogi min. 125 cm. Stół dla prelegentów powinien 
pomieścić co najmniej 6 osób.  Sala powinna posiadać ogrzewanie i klimatyzację, których 
użytkowanie nie powoduje hałasu mogącego zakłócić komfort uczestników konferencji.  
Wymóg dotyczący zapewnienia sali szkoleniowej (głównej, plenarnej) w ośrodku szkoleniowym,  
w którym zakwaterowani są uczestnicy szkolenia, nie dotyczy konferencji jednodniowej, a także 
sytuacji w której Zamawiający wskaże miejsce realizacji konferencji szkoleniowej (miejsce obrad 
bez noclegu, pkt 2.2) - 2.4). 

h) w przypadku wybranych konferencji szkoleniowych: 
-    rozpoczęcia konferencji w Sali plenarnej z późniejszym podziałem na dwie mniejsze sale 
-    zapewnienia dodatkowo dwóch mniejszych sal  
- zapewnienia przestrzeni (w pobliżu Sali plenarnej) na ustawienie 15-30 stanowisk 

wystawienniczych (stoliki, krzesła, dostęp do prądu i internetu), 
i)  bezpłatnej szatni, dla uczestników szkolenia lub wydzielonego miejsca, w którym uczestnicy 

konferencji mogą bezpiecznie pozostawić odzież,  
j) wyposażenia sali szkoleniowej: stoły i krzesła (ustawienie szkolne) lub krzesła z pulpitami, tablica 

flipczartowa z papierem, markery, rzutnik multimedialny z możliwością podłączenia laptopa, 
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sprzęt komputerowy umożliwiający zaprezentowanie informacji przez Zamawiającego, ekran, 
system nagłośnieniowy, klimatyzacja, 

k) pomieszczenia bagażowego, zapewniającego bezpieczne składowanie bagażu, w przypadku 
przyjazdu przed rozpoczęciem doby hotelowej lub przy konieczności zwolnienia pokoi przed 
zakończeniem szkolenia lub w przypadku zakończenia szkolenia po upływie ostatniej doby 
hotelowej,  

l) łącza internetowego o następujących parametrach: 
     - minimum 1Mbps/ szybkości pobierania danych, 
     - minimum 512Kbps/ szybkości wysyłania danych, 
m) możliwości bezpłatnego wykonania kserokopii do 500 stron, 
n) notesów i długopisów z odpowiednim oznakowaniem określonym przez  Zamawiającego. 

Notesy mają być wykonane z papieru o następujących parametrach: 

 biały, 

 liczba kartek min. 30, 

 oznakowanie na każdej kartce, 

 ekologiczny – tj. papier na bazie włókien z odzysku, papier pochodzący z recyklingu  lub papier 
na bazie włókien pierwotnych,  

 papier musi posiadać  jeden z następujących certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der blaue 
Engel, ang. Blue  Angel), Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki Łabędź (ang. 
Nordic Swan), FSC (ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy system certyfikacji 
produktów gospodarki leśnej), PEFC (ang. Programme for the Endoresement of Forest 
Certification, program zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny równoważny potwierdzający, 
że papier jest ekologiczny, 
 

        Długopisy mają być wykonane z przetworzonego surowca pochodzącego z recyklingu lub  
z materiału ulegającego biodegradacji. 

 
5. Wyżywienie  
 
Wykonawca zapewni: 
 
a) menu, które dostarczy Zamawiającemu, nie później niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia 

konferencji szkoleniowej, do zatwierdzenia, 
b) możliwość spożywania przez uczestników posiłków na terenie budynku, w którym odbywa się 

szkolenie, 
c) posiłki będą spożywane przy stołach, 
d) wyżywienie w przypadku jednodniowej konferencji szkoleniowej: przerwy kawowe ciągłe, obiad. 
e) wyżywienie  w przypadku szkolenia dwudniowego:  
      pierwszy dzień: przerwy kawowe ciągłe, obiad, kolacja 
     drugi dzień: śniadanie, przerwy kawowe ciągłe, obiad.  
f) wyżywienie  w przypadku szkolenia trzydniowego:  
      pierwszy dzień: przerwy kawowe ciągłe, kolacja 
      drugi dzień: śniadanie, przerwy kawowe ciągłe, obiad, kolacja 
      trzeci dzień: śniadanie, przerwy kawowe ciągłe, obiad 
g) Napoje ciepłe i zimne do każdego posiłku. 
h) Wykonawca zapewni możliwość wyboru wersji wegetariańskiej w zakresie wszystkich posiłków. 
i) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapewni stoliki umożliwiające spożywanie posiłku 

osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich - taka potrzeba zostanie zgłoszona 
Wykonawcy w terminie 14 dni przed planowanym szkoleniem.  

 
Specyfikacja posiłków: 
 
Śniadanie w formie szwedzkiego stołu składające się minimum z: 3 rodzajów wędlin,               
4 rodzajów serów, w tym ser biały (w plastrach lub w formie twarożku), 2 rodzajów płatków 
śniadaniowych, 2 rodzajów jogurtów, mleka, świeżych warzyw, 2 potraw na ciepło, pieczywa (3 
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rodzaje, w tym jasne i ciemne), świeżych owoców, dżemu, miodu, masła, kawy czarnej, wyboru 
herbat, cukru, słodzika, cytryny w plastrach, 2 rodzajów soków owocowych; 
Przerwa kawowa ciągła (w ciągu całego czasu trwania dnia konferencji), obejmująca: 

 napoje gorące: kawa z ekspresu, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę zieloną -  łącznie 
co najmniej 300 ml na osobę, termosy z gorącą wodą, 2 pojemniki kawy bezkofeinowej (2 x 1.5 l),  
dodatki – mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, 

 woda – gazowana i niegazowana (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), 

 soki – 3 rodzaje soków  (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), 

 ciastka kruche (co najmniej 80 g na osobę). 
 
Obiad składający się z: 

 napoje gorące: kawa z ekspresu, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę zieloną -    

łącznie co najmniej 300 ml na osobę, 

 napoje zimne, co najmniej: woda (gazowana i niegazowana) - łącznie co najmniej 300 ml na 
osobę, 

 zupa – 1 propozycja (co najmniej 300 ml na osobę), 

 danie główne – mięsne i wegetariańskie oraz dwa dodatki skrobiowe do wyboru (co najmniej 
320-400 g na osobę, w tym dodatek mięsny, a w przypadku dań wegetariańskich – dodatek 
wegetariański , nie mniej niż 120 g), 
- jako dodatek skrobiowy rozumie się ziemniaki, ryż, kaszę lub makaron, 

 danie główne obejmować będzie potrawy odpowiednio mięsne (jeden rodzaj) 
i wegetariańskie (jeden rodzaj), 

  sałaty i/lub surówki – co najmniej 2 propozycje (łącznie co najmniej 100 g na osobę), 

 deser: 2 rodzaje ciasta (łącznie co najmniej 100 g na osobę) lub inny rodzaj deseru zatwierdzony 
przez Zamawiającego. 

 
Kolacja składająca się z: 

 napoje gorące: kawa z ekspresu, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę zieloną -    

łącznie co najmniej 300 ml na osobę, 

 napoje zimne, co najmniej: woda (gazowana i niegazowana) i soki owocowe  - łącznie co 
najmniej 300 ml na osobę, 

 danie główne – mięsne i wegetariańskie oraz dwa dodatki skrobiowe do wyboru (co najmniej 
320-400 g na osobę, w tym dodatek mięsny, a w przypadku dań wegetariańskich - dodatek 
wegetariański , nie mniej niż 120 g), 
- jako dodatek skrobiowy rozumie się ziemniaki, ryż, kaszę lub makaron; 

 sałaty i/lub surówki – co najmniej 2 propozycje (łącznie co najmniej 100 g na osobę), 

 przekąski zimne -  co najmniej 3 propozycje ( każda co najmniej 80 g na osobę) 

 deser: 2 rodzaje ciasta (łącznie co najmniej 100 g na osobę) lub inny rodzaj deseru zatwierdzony 
przez Zamawiającego. 

 
Pozostałe wymagania dotyczące posiłków: 
 

1) Woda mineralna gazowana, jak i niegazowana (w szklanych opakowaniach zwrotnych) – 
butelkowana o pojemności 250-500 ml; 

2) Kawy i herbaty serwowane do posiłków maja posiadać znak Fair trade lub inny równoważny, 
tj. potwierdzający, że oferowane produkty wytwarzane są z poszanowaniem zasad: uczciwej 
ceny za produkt, sprawiedliwej płacy i odpowiednich warunków socjalnych pracowników, 
przejrzystości, uczciwości i szacunku w relacjach handlowych. (na prośbę Zamawiającego 
Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania serwowania kawy i herbaty ze znakiem 
Fair trade lub równoważnym); 

3) Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, produkty przetworzone będą posiadały 
odpowiednią datę przydatności do spożycia; 

4) Menu powinno być zróżnicowane sezonowo z użyciem lokalnych produktów; 
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5) Dania i napoje wraz z dodatkami serwowane będą w naczyniach ceramicznych  
wielokrotnego użytku wraz z metalowymi sztućcami oraz papierowymi/materiałowymi 
serwetkami; 

 
6. Działania promocyjno-informacyjne.  

 
Wykonawca umieści na listach obecności, protokołach odbioru oraz pozostałych 
dokumentach związanych z realizacją zamówienia, odpowiednie oznakowanie określane 
każdorazowo przez Zamawiającego: flaga Polski, logo NFOŚiGW, logo Unii Europejskiej, logo 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu LIFE. Wzory logo zostaną 
przygotowane i przesłane drogą e-mailową przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  

 
7. Transport. 

 
Dojazd i powrót z miejsca, w którym odbywać się będzie konferencja szkoleniowa zapewnia 
Zamawiający. 
Jeżeli w trakcie konferencji szkoleniowej przewidziana będzie wizyta techniczna Wykonawca 
będzie zobowiązany zapewnić transport do wizytowanego obiektu i z powrotem (do miejsca 
konferencji szkoleniowej) dla wszystkich uczestników szkolenia w jednym ze wskazanych 
przez Zamawiającego dniu szkolenia.  

 
8. Inne. 

 
W sytuacji kontroli postępowania przez instytucje zewnętrzne do tego uprawnione, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy niezwłocznego udostępnienia 
dokumentów związanych z realizacją umowy. 

 
  
 


