PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT
NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI NAUKOWO – SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ, GERIATRII I GERONTOLOGII, PRZEZNACZONEJ DLA LEKARZY
O ZNAKU DAO4-350-09/18

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia
dotyczącego konkursu ofert na organizację konferencji naukowo – szkoleniowej z zakresu opieki
długoterminowej, geriatrii i gerontologii, przeznaczonej dla lekarzy:

Pytanie nr 1
„Proszę o informację jaką minimalną liczbę prelegentów powinien zapewnić Wykonawca podczas 2dniowej konferencji”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Formularzem warunków technicznych, stanowiącym załącznik nr
2 do Ogłoszenia obowiązkiem Wykonawcy jest „zapewnienie prelegentów posiadających wiedzę
merytoryczną z zakresu objętego konferencją, w tym co najmniej jednego prelegenta o innej
narodowości niż polska, który będzie prowadzić wykłady w języku angielskim”. Należy zatem
zapewnić taką

liczbę

prelegentów,

która

zagwarantuje realizację

pełnego

zakresu

merytorycznego konferencji, określonego w pkt. II ww. załącznika tj. obejmującego następujące
treści:


Organizacja opieki długoterminowej w Polsce.



Możliwości poprawy opieki nad osobami w wieku podeszłym w domu.



Systemowe rozwiązania opieki długoterminowej i opieki geriatrycznej w innych krajach.



Najnowsze wytyczne towarzystw naukowych.



Wyniki najnowszych badań dotyczące osób w wieku podeszłym.

Zamawiający nie określa przy tym minimalnej liczby prelegentów, zastrzega jednak, że osoby te
muszą łącznie posiadać wiedzę merytoryczną, która pozwoli na zrealizowanie przez nich wszystkich
ww. treści konferencji. Dodatkowo wymagane jest zapewnienie przynajmniej jednego prelegenta
zagranicznego, prowadzącego wykłady w języku angielskim.

Pytanie nr 2
„Proszę o informację, czy w ofercie cenowej uwzględnić usługę tłumaczenia konsekutywnego
wykładu/wykładów w języku angielskim”
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Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Formularzem warunków technicznych, stanowiącym załącznik nr
2 do Ogłoszenia obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie „co najmniej jednego prelegenta o innej
narodowości niż polska, który będzie prowadzić wykłady w języku angielskim”, a zatem usługa
tłumaczenia wykładu powinna zostać uwzględniona w ofercie cenowej. Zamawiający nie określa
jednak rodzaju tłumaczenia, dopuszczając w tym zakresie zarówno tłumaczenia konsekutywne,
jak i symultaniczne.

Pytanie nr 3
„Proszę o informację, czy wybór gadżetu promocyjnego dla uczestników konferencji w formie
publikacji książkowej należy do Wykonawcy, czy Zamawiający dokona wyboru publikacji oraz czy
publikacja powinna być oznakowana niezbędnymi logotypami (logo w formie naklejek na ostatnich
stronach publikacji lub opakowanie z logo)”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż wybór gadżetu promocyjnego dla uczestników konferencji w formie
publikacji książkowej należy do Wykonawcy. Zaproponowana publikacja książkowa podlega jednak
akceptacji Zamawiającego. Zgodnie z Formularzem warunków technicznych, stanowiącym załącznik
nr 2 do Ogłoszenia publikacja ta jest jednym z materiałów promocyjnych (tj. wykazana została w cz. V
pkt. 11 załącznika jako jeden z materiałów informacyjnych i gadżetów promocyjnych). W treści ww.
załącznika wskazano, iż „Wykonawca przed wykonaniem każdego z materiałów dydaktycznych
i promocyjnych zobowiązany będzie do dostarczenia pocztą elektroniczną ich projektów do
akceptacji Zamawiającego, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem konferencji,
a w przypadku broszury pokonferencyjnej […]. Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi uwagi
w terminie 3 dni od otrzymania projektu. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zgłoszone uwagi
i przedstawić materiał ponownie do akceptacji”. Zatem pod pojęciem projektu w przypadku publikacji
książkowej należy rozumieć jej propozycję (tj. tytuł, autora, wydawnictwo i sposób oznakowania).
Publikacja powinna być oznakowana niezbędnymi logotypami. Zgodnie z Formularzem warunków
technicznych, stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia „Wszystkie materiały dydaktyczne
i promocyjne zawierać będą: logotypy Zamawiającego oraz Gminy Miejskiej Kraków (w kolorze,
zgodnie z księgą znaku)”. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków co do metody nanoszenia
oznakowania, dopuszczając w tym zakresie zarówno naklejki, jaki i opakowania z logo, a także inne
metody, które pozwolą na umieszczenie na publikacji wymaganych logotypów w sposób trwały.
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Pytanie nr 4
„Proszę o informację, czy Zamawiający będzie zapewniał smycze na identyfikatory, czy w ofercie
cenowej należy uwzględnić identyfikatory z klipsem?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie będzie zapewniał smyczy na identyfikator. Dostarczony przez
wykonawcę materiał promocyjny musi być kompletny i zdatny do użytku, tj. spełniać swoją
podstawową funkcję jaką jest identyfikacja uczestnika i upoważnienie go do uczestnictwa
w konferencji. Z tego powodu identyfikator zaoferowany przez Wykonawcę musi posiadać
element mocujący bądź smycz. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków co do konkretnego
rozwiązania w tym zakresie, dopuszczając zarówno klips, jak i smycz, a także inny element
pozwalający na prawidłową ekspozycję identyfikatora.
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