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Część III SIWZ 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

(OPZ) 
Organizacja i obsługa logistyczna konferencji szkoleniowych, spotkań monitorujących i grup 

roboczych w ramach projektu ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego. 
 

I. Słownik terminów używanych w OPZ: 

 
a) Konferencja: konferencja szkoleniowa, spotkanie monitorujące i grup roboczych dla 

określonej liczby osób, w określonym miejscu, w określonym terminie. 
b) Hotel: obiekt hotelarski o standardzie odpowiadającym minimum 3-gwiazdkom 

(zgodnie z kategoriami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy  
z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelowych innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2166).  

c) Ośrodek konferencyjny: miejsce, w którym odbywać się będzie konferencja, tj. hotel 
lub inne miejsce, spełniające wymagania opisane w pkt. IV.4. W przypadku zgłoszenia 
przez Zamawiającego korzystania z noclegu, preferowane jest zakwaterowanie 
uczestników w ośrodku konferencyjnym.  Dzień: dzień roboczy - rozumiany, jako każdy 
dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa logistyczna konferencji 
szkoleniowych, spotkań monitorujących i grup roboczych w ramach Projektu pn. 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, odbywających się 
poza siedzibą NFOŚiGW, na terenie Polski. 

 

III. Termin wykonania umowy: 

1. Termin wykonania umowy – maksymalnie 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 
Termin obowiązywania umowy może zostać skrócony w przypadku wyczerpania  
całkowitej kwoty wynagrodzenia przewidzianego na realizację przedmiotu 
zamówienia w ramach Umowy. 

2. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
niemożliwe będzie zrealizowanie minimalnej liczby planowanych konferencji w 
pierwszych 12 miesiącach realizacji umowy, dopuszcza się możliwość organizacji 1 
małej i 1 dużej konferencji w  okresie kolejnych 6 miesięcy trwania umowy.  

IV. Zamówienie obejmuje: 

1. Organizację konferencji: 
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 Konferencje małe: 

 liczba uczestników: min. 20 - max. 30 osób; w wyjątkowych przypadkach, tj. gdy 
liczba uczestników danej konferencji będzie większa niż maksymalna planowana, 
dopuszcza się zwiększenie maksymalnej liczby uczestników konferencji do 35 osób, 
z zastrzeżeniem nie przekroczenia maksymalnej łącznej liczby uczestników małych 
konferencji.  

 liczba konferencji do realizacji przez cały czas trwania umowy (24 miesiące): min. 8 
- max. 12; 

 liczba konferencji w ciągu pierwszych 12 miesięcy realizacji umowy: min. 4 max. 6; 

 noclegi: dla min. 6 - max. 8 konferencji, przewiduje się zapewnienie min. 1 - max 2 
noclegów, dla min. 1 - max. 3 osób; 

 kolacja dla uczestników (opcjonalnie, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego): 
dla min. 6 - max. 8 konferencji, przewiduje się organizację kolacji w formie bufetu dla 
uczestników konferencji min. 20 - max. 30 osób. Wymagania co do kolacji określono 
w pkt. 8.7. 

 Konferencje duże: 

 liczba uczestników: min. 65 - max. 95 osób; w wyjątkowych przypadkach, tj. gdy 
liczba uczestników danej konferencji będzie większa niż maksymalna planowana, 
dopuszcza się zwiększenie maksymalnej liczby uczestników konferencji do 105 osób, 
z zastrzeżeniem nie przekroczenia maksymalnej łącznej liczby uczestników dużych 
konferencji. 

 liczba konferencji do realizacji przez cały czas trwania umowy (24 miesiące): min. 8  
- max. 12; 

 liczba konferencji w ciągu pierwszych 12 miesięcy realizacji umowy: min. 4 - max. 6; 

 noclegi: dla min. 6 - max. 8 dużych konferencji, przewiduje się zapewnienie min 1 - 
max 2 noclegów, dla min. 5 - max. 10 osób; 

 kolacja dla uczestników (opcjonalnie, w przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego): dla min. 4 - max. 6 konferencji, przewiduje się organizację kolacji 
w formie bufetu dla uczestników konferencji min. 65 - max. 95 osób.  
Wymagania co do kolacji określono w pkt. 8.7.  

 
  W przypadku korzystania z noclegu (liczba osób określona będzie każdorazowo przez 
Zamawiającego), miejsce noclegu spełniać będzie standard opisany w pkt Ib powyżej.  
Ponadto Zamawiający wymaga, aby miejsce, w którym zostaną zakwaterowani 
uczestnicy konferencji posiadało bazę noclegową umożliwiającą zapewnienie 
noclegów dla innych uczestników konferencji (dodatkowych w stosunku do osób 
zgłoszonych na nocleg, o którym mowa w pkt. 1.1 i 1.3 powyżej), którzy będą 
pokrywać koszty (noclegu ze śniadaniem i ewentualnej kolacji) we własnym  zakresie: 

a)  w przypadku konferencji małych – dodatkowo min. 20 - max 30 pokoi 
jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania, 
dostępnych w terminie konferencji,  

b) w przypadku konferencji dużych – dodatkowo min. 80- max 85 pokoi 
jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania, 
dostępnych w terminie konferencji.  

W obu przypadkach, nocleg dotyczy min 1 max 2 dób hotelowych. 
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 Dopuszcza się możliwość organizacji konferencji następujących dzień po dniu.  
W przypadku organizacji 2 konferencji organizowanych przez 2 kolejne dni, obie  
konferencje muszą odbywać się w tym samym ośrodku.  

 Dopuszcza się organizację min. 1 - max. 2 konferencji w tym samym terminie w tym 
samym lub różnych ośrodkach. 

2. Zadania Zamawiającego: 

          Na min 12 dni przed rozpoczęciem konferencji Zamawiający: 
a) wskaże planowany termin i miejsce konferencji,  

b) określi potrzeby zapewnienia noclegu  i wyżywienia, 

c) przekaże program szkolenia (godziny rozpoczęcia i zakończenia),  

d) określi docelową grupę instytucji/osób, dla których dedykowana będzie 
dana konferencja. 

3. Zadania Wykonawcy: 

 Zadaniem Wykonawcy będzie przedstawienie w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia 
potrzeby organizacji konferencji przez Zamawiającego, szczegółowej informacji 
(w tym adres strony internetowej) na temat min. 1 a max. 3 ośrodków 
konferencyjnych spełniających wymagania określone w pkt 4 do wyboru i akceptacji 
Zamawiającego. 

 Nie później niż 3 dni po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o docelowej grupie 
uczestników na daną konferencję, Wykonawca sporządzi listę instytucji/osób  
wraz z danymi teleadresowymi i przedstawi ją Zamawiającemu. Lista ta będzie 
zawierała, przede wszystkim dane (adres e-mail, nr telefonu): jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek sektora publicznego, spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, przedsiębiorców (m.in. ciepłownie i elektrociepłownie, zakłady 
produkcyjne, szkoły i uczelnie). 

 Zamawiający w terminie 2 dni zaakceptuje listę bądź zgłosi do niej uwagi. 

 Wykonawca w terminie 2 dni uwzględni uwagi zgłoszone do listy przez 
Zamawiającego i przedstawi ją do ponownej akceptacji Zamawiającego. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy zamkniętej listy 
uczestników, zawierającej dane kontaktowe (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu) 
instytucji/osób, do których Wykonawca roześle zaproszenia. 

 Zaproszenia na konferencje przygotowane zostaną przez Wykonawcę według wzoru 
wiadomości e-mail przekazanej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy (przed 
pierwszą konferencją).  

 Wykonawca odpowiada za rozesłanie zaproszeń do uczestników konferencji zgodnie 
z zaakceptowaną listą uczestników, w formie elektronicznej (e-mail) za 
pośrednictwem skrzynki pocztowej udostępnionej przez Zamawiającego na czas 
trwania umowy o adresie NFOSiGW_Konferencje@doradztwo-energetyczne.gov.pl. 
Zaproszenia będą wysyłane przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem przekazanym przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy.  

mailto:NFOSiGW_Konferencje@doradztwo-energetyczne.gov.pl
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 Wykonawca wysyła potwierdzenia do uczestników konferencji. W celu zapewnienia 
maksymalnego wykorzystania miejsc, Wykonawca będzie zobowiązany  
do dochowania należytej staranności polegającej w szczególności na: 

a) telefonicznym i mailowym potwierdzaniu faktu otrzymania i przyjęcia 
zaproszenia przez uczestnika,  

b) przypomnieniu, na min. 3 dni przed konferencją, uczestnikom o planowanej 
konferencji. Formą przypomnienia będzie rozesłanie informacji mailowej  
z ww. adresu e-mail i rozmowa telefoniczna. 

 Co najmniej 2 dni przed konferencją Wykonawca odbierze od Zamawiającego 
materiały szkoleniowe. Każdorazowo Zamawiający wskaże adres swojej siedziby w 
Warszawie , pod którym Wykonawca odbierze materiały szkoleniowe. 

 Na każdej konferencji zapewniona będzie obsługa logistyczna, w szczególności 
poprzez: 

 zapewnienie przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy w charakterze 
opiekuna/opiekunów konferencji, który będzie sprawował nadzór nad jej realizacją. 
Przedstawiciel Wykonawcy powinien być w miejscu konferencji, co najmniej 2 h przed 
planowaną godziną jej rozpoczęcia, 

 przygotowanie punktu rejestracji uczestników konferencji (np. recepcja, stolik)  
i wystawienie list obecności wraz z otrzymaną od Zamawiającego klauzulą RODO, 

 zapewnienie właściwego oznakowania listy obecności zgodnie z otrzymanymi od 
Zamawiającego logotypami, 

 prowadzenie rejestracji uczestników na miejscu konferencji i dochowania należytej 
staranności, żeby każdy uczestnik konferencji podpisał się na liście obecności, 

 rozstawienie roll up’ów, wskaźników informacyjnych w widocznych miejscach. 
 zapewnienie w salach wymaganego wyposażenia (ekran, rzutnik, laptop/komputer, 

nagłośnienie, dwa mikrofony, wskaźnik laserowy do prezentacji, ustawienie krzeseł), 
 co najmniej 1 godzinę przed rozpoczęciem konferencji skompletowanie  

i przygotowanie materiałów szkoleniowych odebranych od Zamawiającego, 
  wydanie uczestnikom konferencji materiałów szkoleniowych, 

 w przypadku korzystania z noclegu, zakwaterowanie osób (każdorazowo wskazanych 
mailowo przez Zamawiającego) w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych do 
pojedynczego wykorzystania. 
  W dniu zakończenia konferencji Wykonawca dokona rozliczenia ilościowego 
wydanych materiałów szkoleniowych. Nierozdysponowane materiały przechodzą 
na poczet kolejnych konferencji. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca 
zwróci Zamawiającemu niewykorzystane materiały informacyjne. 

 W dniu zakończenia konferencji Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę 
obecności w formie kopii. 

4. Miejsce realizacji zamówienia: 

 Każdorazowo Zamawiający zgłaszając potrzebę organizacji danej konferencji wskaże 
Wykonawcy jej lokalizację  poprzez wskazanie nazwy miejscowości, lub dzielnicy w 
przypadku miasta wojewódzkiego, w którym odbędzie się konferencja. 

 W przypadku braku dostępności w danym terminie ośrodka konferencyjnego w 
obrębie wskazanej przez Zamawiającego dzielnicy, po akceptacji Zamawiającego 
dopuszcza się możliwość organizacji konferencji w sąsiadujących dzielnicach. 
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 Wybór ośrodka konferencyjnego każdorazowo podlega akceptacji Zamawiającego.  
 Ośrodek konferencyjny, w którym odbędzie się konferencja, musi spełniać wymogi, o 
których mowa poniżej:  

a) miejsce konferencji musi być dostępne dla Zamawiającego i Wykonawcy w dniu 
konferencji, co najmniej na 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem 
konferencji, 

b) obiekt, w którym realizowana będzie konferencja nie może, w czasie jej trwania 
być w trakcie prac remontowych, 

c) na terenie hotelu i ośrodka konferencyjnego zapewnione zostanie, co najmniej 20 
miejsc parkingowych dla uczestników konferencji. 

 

 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia: 

a) sali (główna, plenarna) umożliwiającej ustawienie krzeseł: kameralne, szkolne 
lub teatralne zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Zamawiającego  
i w zależności od liczby uczestników dla: 

 konferencji małych -  ustawienie krzeseł kameralne lub szkolne, 

 konferencji dużych (min. 4 - max. 6) - ustawienie krzeseł szkolne, 

 konferencji dużych (min. 4 - max. 8) - ustawienie krzeseł teatralne, 

b) wielkość sali ma być dostosowana do liczby uczestników konferencji, 
zabezpieczać ma 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, 

c) zapewnione zostanie odpowiednie wyposażenie sali w: sprzęt komputerowy 
umożliwiający zaprezentowanie informacji przez Zamawiającego, w tym 
urządzeń audio-video oraz nagłośnienia, a także prawidłowego ich 
funkcjonowania (laptop/komputer, rzutnik multimedialny z możliwością 
podłączenia laptopa, dwa mikrofony, wskaźnik laserowy do prezentacji, ekran, 
którego wymiary i ustawienie będą każdorazowo ustalane pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym), tablicę flipczartową z papierem i markerami,  

d) 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 powinien posiadać 
podjazdy do budynku, a w przypadku budynków piętrowych - windy lub inne 
urządzenia, umożliwiające korzystanie przez osoby niepełnosprawne bez 
konieczności pomocy osoby trzeciej oraz korytarze umożliwiające poruszanie 
się osób na wózkach inwalidzkich i pomieszczenia sanitarne dostępne dla osób 
z niepełnosprawnością (toalety), 

e) na sali zapewniony będzie dostęp do łącza internetowego o następujących 
parametrach: 
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 minimum 1Mbps/ szybkości pobierania danych, 

 minimum 512Kbps/ szybkości wysyłania danych, 

f) stół dla prelegentów powinien pomieścić  min. 2 - max. 5 osób. Na 2 dni przed 
planowaną konferencją Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o ilości 
osób przy stole prezydialnym, 

g) sala musi posiadać ogrzewanie i klimatyzację, których użytkowanie nie 
powoduje hałasu mogącego zakłócić komfort uczestników konferencji, 

h) w bezpośrednim sąsiedztwie sali musi znajdować się zaplecze sanitarne, 

i) sala konferencyjna będzie całkowicie przygotowana na 1 godzinę przed 
konferencją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, w tym zakończony montaż 
sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia prezentacji, sprzętu do nagłośnienia 
(w tym mikrofonów), zakończone prace związane z ustawieniem miejsc 
siedzących. Po montażu sprzętu Wykonawca sprawdzi jego prawidłowe 
działanie i usunie ewentualne usterki, 

j) zapewnienie bezpłatnego wykonania kserokopii do 500 stron ośrodku 
konferencyjnym, 

k) zapewnienie bezpłatnej szatni/pomieszczenia bagażowego dla uczestników 
konferencji zapewniającego bezpieczne składowanie bagażu,  

l) bezpłatnej szatni, dla uczestników konferencji lub wydzielonego miejsca, w 
którym uczestnicy konferencji mogą bezpiecznie pozostawić odzież. 

 Na zgłoszenie Zamawiającego dopuszcza się w przypadku wybranych konferencji – 
min. 2 - max. 4, rozpoczęcie konferencji w sali plenarnej (głównej) z późniejszym 
podziałem na dwie mniejsze sale. 

5. Rejestracja uczestników na konferencję 

 Wykonawca utworzy i poprowadzi elektroniczny formularz rejestracji uczestników 
konferencji szkoleniowej, w taki sposób, aby Zamawiający miał możliwość bieżącego 
wglądu do listy osób rejestrujących się na daną konferencję szkoleniową bez 
konieczności ingerencji Wykonawcy. 

 Rejestracja uczestników odbywać się będzie z adresu strony internetowej 
uzgodnionego z Zamawiającym. 

 Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie formularza rejestracyjnego,  
  Wykonawca przy formularzu zamieści klauzulę RODO przekazaną przez 
Zamawiającego. 

 Link do formularza rejestracji uczestników konferencji, będzie każdorazowo 
wskazany w zaproszeniu na konferencję oraz w przypadkach określonych przez 
Zamawiającego zamieszczony na stronie internetowej NFOŚiGW i/lub stronie 
internetowej projektu ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego. 

 Zamknięcie ostatecznej listy zgłoszeń nastąpi poprzez jej zatwierdzenie przez 
Zamawiającego 3 dni przed planowaną konferencją. 

 W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą obu Stron, dopuszcza się możliwość 
zatwierdzenia ostatecznej listy uczestników w terminie późniejszym, najpóźniej  
w dniu konferencji szkoleniowej. 
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6. Nocleg: 

 Dla każdej osoby korzystającej z zakwaterowania w ramach umowy, liczbę dób 
hotelowych każdorazowo określa Zamawiający; 

 Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, każdy z łazienką. W przypadku pokoi 
dwuosobowych będą one do pojedynczego wykorzystania przez jedną osobę.  

 Preferowane jest zakwaterowanie w ośrodku konferencyjnym, w którym 
organizowana będzie konferencja. 

 W przypadku braku możliwości zapewnienia noclegu w ośrodku konferencyjnym 
(niedostępność pokoi), dopuszcza się, by: 

a) przy konferencji pojedynczej - miejsce noclegu było oddalone od miejsca 
konferencji maksymalnie do 2 km,   

b) przy konferencjach następujących po sobie przez kolejne dwa dni - miejsce 
noclegu było oddalone od miejsca konferencji maksymalnie do 200 m od budynku, 
w którym będzie odbywać się konferencja. 

 Zapewnienie na każdą dobę hotelową śniadania dla osób korzystających z noclegu.  
 Zapewnienie kolacji dla osób korzystających z noclegu, zgodnie ze zgłoszeniem 
Zamawiającego, w przypadku kiedy nie jest wymagana kolacja dla wszystkich 
uczestników konferencji. 

7. Wyżywienie dla osób korzystających z noclegu: 

 Wykonawca, dla osób korzystających z noclegu, o których mowa w pkt. 1.1. i 1.3, 
zapewni: 

a) śniadanie w formie szwedzkiego stołu składające się minimum z: min. 3 rodzajów 
wędlin, min. 4 rodzajów serów, w tym ser biały (w plastrach lub w formie twarożku), 
min. 2 rodzajów płatków śniadaniowych, min. 2 rodzajów jogurtów, mleka, 
świeżych warzyw, min. 2 potraw na ciepło, pieczywa (3 rodzaje, w tym jasne i 
ciemne), świeżych owoców, dżemu, miodu, masła, czarnej kawy naturalnej  
z ekspresu, wyboru herbat, cukru, słodzika, cytryny w plastrach, min. 2 rodzajów 
soków owocowych; 

b) opcjonalnie – na zamówienie Zamawiającego, kolację, która  musi składać się z: 
zupy, dania ciepłego z dodatkiem mięsnym lub wegetariańskim, dodatkiem 
skrobiowym i surówki/sałatki oraz deseru i herbaty/kawy, wody mineralnej. 

8.    Wyżywienie dla uczestników konferencji: 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu menu, nie później niż 3 dni przed terminem 
rozpoczęcia konferencji, do zatwierdzenia. 

 Wyżywienie obejmuje: przerwy kawowe ciągłe, obiad, a także opcjonalnie - na 
zamówienie Zamawiającego -  kolację dla uczestników konferencji (zgodnie z pkt. 8.7 
poniżej lub 7.1b powyżej).  

 Przerwa kawowa ciągła (w ciągu całego czasu trwania dnia konferencji) obejmuje: 
a) napoje gorące: kawa na bazie świeżo mielonej kawy ziarnistej z ekspresu 

ciśnieniowego (co najmniej 2 szt. ekspresów dla konferencji dużej) - bez 
ograniczeń, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę zieloną -  co 
najmniej 300 ml na osobę, termosy z gorącą wodą, 
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b) dodatki: mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń (mleko i cukier podawane w 
opakowaniach zbiorczych), 

c) woda gazowana i niegazowana w butelkach szklanych o pojemności nie większej 
niż 0,5 l (co najmniej 300 ml na osobę), 

d) soki 100% – 3 rodzaje soków  (łącznie co najmniej 300 ml na osobę), 
e) ciastka kruche co najmniej 3 rodzaje (co najmniej 80 g na osobę), 
f) deser: 3 rodzaje, w tym 2 rodzaje ciasta (łącznie co najmniej 100 g na osobę) lub 

inny rodzaj deseru zatwierdzony przez Zamawiającego, 
g) owoce świeże, myte, co najmniej 3 rodzaje (łącznie co najmniej 100 g na osobę), 
h) kanapki koktajlowe co najmniej 2 rodzaje - łącznie 2 szt./os, 
i) przekąski typu fingerfood co najmniej 2 rodzaje - łącznie 2 szt./os. 
 Przerwa kawowa serwowana będzie przed salą, w której odbędzie się konferencja lub 
na odrębnej sali w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej, w tym samym 
budynku, zarezerwowanej wyłącznie dla uczestników konferencji. 

 Obiad w formie bufetu składający się z: 
a) napoje gorące: kawa na bazie świeżo mielonej kawy ziarnistej, z ekspresu 

ciśnieniowego (co najmniej 2 szt. ekspresów dla konferencji dużej), wybór 
herbat w saszetkach zawierający herbatę zieloną - łącznie co najmniej 300 ml 
na osobę, 

b) napoje zimne, co najmniej: woda (gazowana i niegazowana) i soki 100% - 
łącznie co najmniej 300 ml na osobę, 

c) zupa – co najmniej 2 rodzaje (porcja co najmniej 300 ml na osobę), 
d) danie główne – mięsne, rybne i wegetariańskie oraz dwa dodatki skrobiowe 

do wyboru (co najmniej 320-400 g na osobę, w tym dodatek mięsny, rybny a 
w przypadku dań wegetariańskich – dodatek wegetariański, nie mniej niż 
120g), 

e) jako dodatek skrobiowy rozumie się ziemniaki, ryż, kaszę lub makaron, 
f) sałaty i/lub surówki – co najmniej 2 propozycje (łącznie co najmniej 100 g na 

osobę), 
g) deser: 3 rodzaje, w tym 2 rodzaje ciasta (łącznie co najmniej 100 g na osobę) 

lub inny rodzaj deseru zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 Obiad serwowany będzie na odrębnej sali, w tym samym budynku, co sala 
konferencyjna, z miejscami zarezerwowanymi dla uczestników konferencji. 

 Kolacja w formie bufetu dla uczestników konferencji (opcjonalnie, w przypadku 
zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego): 

a) napoje gorące: kawa na bazie świeżo mielonej kawy ziarnistej, z ekspresu 
ciśnieniowego, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę zieloną  - 
łącznie co najmniej 300 ml na osobę, 

b) napoje zimne, co najmniej: woda (gazowana i niegazowana) i soki 100% - 
łącznie co najmniej 300 ml na osobę, 

c) zupa – co najmniej 2 rodzaje (porcja co najmniej 300 ml na osobę), 
d) przystawki – co najmniej 3 rodzaje (co najmniej 4 szt. na osobę), 
e) danie główne – mięsne, rybne i wegetariańskie oraz dwa dodatki skrobiowe 

do wyboru (co najmniej 320-400 g na osobę, w tym dodatek mięsny, rybny, a 
w przypadku dań wegetariańskich – dodatek wegetariański , nie mniej niż 
120g), 

f) jako dodatek skrobiowy rozumie się ziemniaki, ryż, kaszę lub makaron, 
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g) porcja dania głównego obejmować będzie potrawy odpowiednio mięsne 
(jeden rodzaj), rybne (jeden rodzaj) i wegetariańskie (jeden rodzaj), 

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

i) deser: 4 rodzaje, w tym 2 rodzaje ciasta (łącznie co najmniej 100 g ciasta na 
osobę i 2 szt. deserów innych na osobę) lub inny rodzaj deseru zatwierdzony 
przez Zamawiającego. 

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

 Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, produkty przetworzone będą 
posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia. 
 Menu powinno być zróżnicowane sezonowo z użyciem lokalnych produktów; 
 Zapewniona zostanie możliwość wyboru wersji wegetariańskiej w zakresie 
wszystkich posiłków; 

 Dania i napoje wraz z dodatkami serwowane będą w naczyniach ceramicznych 
wielokrotnego użytku wraz z metalowymi sztućcami oraz 
papierowymi/materiałowymi serwetkami, zimne napoje serwowane w szklankach;  

 W trakcie trwania cateringu obsługa sprawnie, na bieżąco zbierać będzie zużyte 
naczynia zarówno bezpośrednio od gości jak i ze stołów, dbając o estetyczny wygląd 
stołów, uzupełniając wg potrzeb brakujące naczynia oraz potrawy; 

 Na żądanie Zamawiającego, zgłoszone najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną 
konferencją, Wykonawca zapewni stoliki umożliwiające spożywanie posiłku 
osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 

9. Działania promocyjno-informacyjne 

 Wykonawca umieści na listach obecności, protokołach odbioru, zaproszeniach oraz 
pozostałych dokumentach związanych z realizacją zamówienia, odpowiednie 
oznakowanie określane każdorazowo przez Zamawiającego: logo NFOŚiGW, logo 
Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
logo projektu Doradztwa Energetycznego, a w przypadku kolorowego wydruku 
również flagę Polski. Wzory logo zostaną przygotowane i przesłane drogą e-mailową 
przez Zamawiającego na 4 dni przed konferencją.  

 Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie miejsca konferencji, tj. co najmniej 
2 wskaźniki z informacją o konferencji oraz oznakowanie wejścia do sali 
konferencyjnej. Informacja będzie zawierać: tytuł konferencji, nazwę lub nr sali, 
piętro oraz przekazane przez Zamawiającego logotypy. 

V. Warunki dodatkowe 

         Rezygnacja/zmiana terminu konferencji 

1. Zamawiający ma możliwość (w formie mailowej) rezygnacji lub zmiany terminu lub 
miejsca danej konferencji bez podania przyczyny, jednakże nie później niż na 5 dni 
przed terminem rozpoczęcia konferencji.  

2. Zamawiający ma możliwość (w formie mailowej) zmiany terminu konferencji, jednakże 
nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji, w przypadku kiedy 
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zarejestrowana liczba uczestników nie przekracza 50% wymaganego minimum dla 
danej konferencji. 

3. O zaistniałych zmianach Wykonawca niezwłocznie poinformuje mailowo  
i telefonicznie zaproszonych uczestników. 

VI. Rozliczenie konferencji 

1. Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia każdorazowo organizacji konferencji w 
terminie 5 dni od daty jej zakończenia. 

2. Za jednostki rozliczeniowe przyjmuje się:  

-  cenę jednostkową za organizację i obsługę małej konferencji w przeliczeniu na jedną 
osobę (cena jednostkowa), z wyłączeniem kosztów za wynajem sali, kolacji i 
noclegów,  

-  cenę jednostkową za organizację i obsługę dużej  konferencji w przeliczeniu na jedną 
osobę (cena jednostkowa), z wyłączeniem kosztów za wynajem sali, kolacji i 
noclegów,  

- cenę jednostkową za nocleg obejmującą koszt noclegu dla jednej osoby ze 
śniadaniem, o której mowa w pkt. IV.1.1. i IV.1.3,  

- cenę za wynajem sali dla małej konferencji, 
- cenę za wynajem sali dla dużej konferencji, 
- cenę jednostkową za kolację, dla osoby korzystającej z noclegu, o której mowa w pkt. 

IV.1.1. i IV.1.3 
- cenę jednostkową za kolację (o której mowa w pkt. IV.8.7) za osobę, dla uczestnika 

małej konferencji, 
- cenę jednostkową za kolację (o której mowa w pkt. IV.8.7) za osobę, dla uczestnika 

dużej konferencji. 

3. Wykonawca w ciągu 3 dni po każdej zakończonej konferencji, przedłoży 
Zamawiającemu protokół odbioru wraz z oryginałem listy obecności.  

4. Płatność faktur za realizację zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru 
przez Zamawiającego i Wykonawcę, potwierdzającego prawidłowe wykonanie 
zamówienia. 

5. Protokół odbioru zamówienia powinien być sporządzony według wzoru, który stanowi 
załącznik nr 3 do Części II SIWZ. 


