
Wyjaśnienia do rozeznania cenowego dot. kompleksowej organizacji dwóch imprez
informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu „Ograniczenie antropopresji na
różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój
obszaru  Gór  Opawskich  i  Bramy  Morawskiej”,  współfinansowanego  przez  Unię
Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W związku z licznymi zapytaniami niniejszym wyjaśniamy, iż:

1. Miejsce  organizacji  konferencji  zapewnia  Zamawiający.  Jest  to  sala  szkoleniowa  
w  Centrum  Kultury  „WERSALKA”,   wyposażona  w  stoły,  krzesła  i  rzutnik.  Po
stronie  Wykonawcy  leży  zapewnienie  nagłośnienia  i  sprzętu  komputerowego
niezbędnego do obsługi konferencji.

2. Puzzle  powinny  być  wielkoformatowe,  większe  niż  A3,  w  celu  umożliwienia  40
uczestnikom konferencji stworzenia „obrazu” przedstawiającego efekt zrealizowanego
projektu. 

3. Zdjęcia na wystawę zdjęć powinny być wielkoformatowe większe niż A3. 
4. Miejsce organizacji pikniku rodzinnego pozostaje w gestii Wykonawcy. Powinno się

ono znajdować  w jednej  z  miejscowości  na  trasie  rajdu  i  być  odpowiednio  duże,
 aby  wszystko  (tj.  animacje,  dmuchańce,  poczęstunek,  miejsce  na  spoczynek)
znajdowało się w jednym miejscu.

5. Oferent  powinien  również  zapewnić  nagłośnienie  niezbędne  do  przeprowadzenia
pikniku.

6. W  przypadku  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  Oferent  powinien
zaproponować alternatywne (zadaszone) miejsce, gdzie będzie mógł się odbyć piknik i
w którym zmieszczą się wszystkie atrakcje.

7. Gra terenowa powinna być przygotowana dla wszystkich uczestników rajdu, czyli ok
200 osób, natomiast zapisy w zapytaniu dot. 50 szt. materiałów drukowanych odnosiły
się do tego, iż Zamawiający założył,  iż gra przygotowana będzie dla małych ok 4-
osobowych  grup.  Jeśli  jednak  Oferent  przygotuje  koncepcję  gry  dla  osób
indywidualnych,  powinien  również  uwzględnić  wydruk  materiałów,  dla  każdego
uczestnika, czyli w ilości 200 szt.

8. W przypadku organizacji  rajdu Wykonawca powinien zapewnić kompleksową jego
organizację w tym: ubezpieczenie uczestników rajdu, zabezpieczenie medyczne oraz
zabezpieczenie  i  oznakowanie  trasy,  z  której  korzystać  będą  rowerzyści  oraz
wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia takiej imprezy.

Ponadto  informujemy,  iż  w  związku  z  krótkim  terminem  realizacji  usługi  prosimy  o
dołączenie  do  formularza  ofertowego,  szczegółowego  programu  każdej  z  imprez  oraz
wstępnej koncepcji gry terenowej.      
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