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DPR-III-4-1.434.8.2017 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  (SOPZ)– 
kompleksowa organizacja XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2007-2013 

 
I Termin i miejsce: 28 marca 2017 r. (wtorek), godz. 10.00, sala na terenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego (UMWW), al. Niepodległości 34, Poznań. Wynajem sali po stronie 
Zamawiającego. 
 
II Planowania liczba uczestników: 60 osób i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu  
o maksymalnie 10 osób. Ostateczną liczbę osób Zamawiający poda na 3 dni przed posiedzeniem Komitetu 
Monitorującego.  
 
III Przedmiot zamówienia: kompleksowe zorganizowanie XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO 2007-2013).  

Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

1. zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzenia 

2. zapewnienie cateringu  

3. dostarczenie gotowych materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby Zamawiającego 

4. konfekcjonowanie gotowych materiałów informacyjno-promocyjnych  

5. wykonanie i obróbka 30 zdjęć (dokumentacja fotograficzna z przebiegu posiedzenia) 

6. zaprojektowanie i druk maksymalnie 60 dyplomów 

 

Ad. 1 Zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzenia: Wykonawca, do kontaktu z Zamawiającym wyznaczy 
koordynatora posiedzenia odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia. Do zadań koordynatora 
należeć będzie m.in. sprawdzenie sali co do możliwości rozpoczęcia posiedzenia, nadzór nad realizacją 
harmonogramu posiedzenia, nadzór nad realizacją usługi cateringowej. 

Ad. 2 Zapewnienie cateringu zgodnie z poniższą specyfikacją: 

- Świadczenie usługi cateringowej tj. przygotowanie i dowóz posiłków, obsługa kelnerska (min. 2 osoby 
ubrane w schludne, jednakowe uniformy), nakrycie stołów, biała kurtyna na stoły, serwetki 
jednorazowe, sztućce ze stali nierdzewnej, jednolita, czysta, nieuszkodzona biała porcelana i szkło 
(m.in. filiżanki, literatki, talerze, talerzyki deserowe), stoliki koktajlowe do konsumpcji na stojąco 
wraz z obrusem i kurtyną lub pokrowcem – min. 10 szt., uprzątnięcie po zakończeniu spotkania miejsca 
świadczenia usługi cateringowej. Stoliki koktajlowe oraz kompletną zastawę stołową Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować na co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem posiedzenia (ostateczny 
program spotkania zostanie przekazany Wykonawcy na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia).  

- Świadczenie usługi cateringowej przez Wykonawcę może odbywać się wyłącznie przy użyciu 
produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie – dostarczone produkty żywnościowe muszą być świeże oraz muszą zostać 
przygotowane w dniu ich dostarczenia.  

- Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz /lub transportu przedmiotu zamówienia winę 
ponosi Wykonawca. 



 

 
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 63 00, fax 61 626 63 01 

www.wrpo.wielkopolskie.pl, e-mail: dpr.sekretariat@umww.pl 

 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia: 
 
� Bufet kawowy (podany na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia): 

-  świeżo parzona kawa z ekspresu ciśnieniowego bez ograniczeń,  
- kawa w termosach bez ograniczeń, 
- herbata w torebkach bez ograniczeń (4 rodzaje do wyboru, w tym: herbata czarna, zielona, miętowa, 
owocowa), 
- co najmniej 0,5 l wody mineralnej w plastikowych butelkach na osobę (gazowana, niegazowana, przy czym 
ilość wody niegazowanej powinna być około trzykrotnie większa niż ilość wody gazowanej),  
- co najmniej 0,25 l 100% soku owocowego na osobę –  różne rodzaje, w tym sok pomarańczowy oraz 
z czarnej porzeczki, sok podawany w dzbankach, 
- wyroby cukiernicze: wybór ciast krojonych w papilotkach – min. 4 rodzaje, babeczki na kruchym cieście z 
owocami, sernik, jabłecznik, mini rogaliki półfrancuskie lub drożdżowe z wiśnią, maks. 2 sztuki na osobę, w 
sumie około 100 g na osobę. 
Wykonawca zapewni również dodatki kawowe: mleko do kawy (nie zabielacz w proszku), cukier biały, 
brązowy, słodzik, cytrynę pokrojoną w plasterki (nie ćwiartki) – bez ograniczeń. 

 
� Lunch: 

- zupa krem z białych warzyw podawana z chipsami z boczku oraz kawałkami sera pecorino lub parmezanu 
(200 ml/osoba),  
- dania główne na gorąco – min. 3 rodzaje po 25 porcji każdego dania, w tym 2 dania mięsne (piersi z kaczki 
w sosie pomarańczowym, polędwiczki wieprzowe w sosie śmietanowo-kurkowym), 1 danie rybne (sola z 
sosem zapiekana z warzywami), 
- wybór sałatek w ilości 100 g na osobę (min. 3 rodzaje, w tym z rucolą, serem brie, orzechami i suszonymi 
pomidorami, ze świeżych warzyw np. grecka i z białej/pekińskiej kapusty), 
- zestaw dodatków co najmniej 4 rodzaje m.in. zapiekane ziemniaki z ziołami, ryż sypki, warzywa na ciepło, 
kuskus (w sumie co najmniej 300 g na osobę), 
- deser – tort prostokątny na 80 porcji, około 10 kg, jednopiętrowy, wymiary +/- 60x40 cm: czekoladowy 
biszkopt przekładany musem czekoladowo-rumowym i śmietankowo-owocowym. Warstwa wierzchnia – 
ozdobna, bez masy marcepanowej/cukrowej, powinna zawierać kolorowe zestawienie trzech logotypów 
oraz napis – do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
Mając na uwadze, iż niektóre osoby mogą mieć specjalne potrzeby żywieniowe związane ze stanem zdrowia, 
które należy uwzględnić przy organizacji cateringu np. ograniczenia dotyczące spożywania niektórych produktów 
lub ilości i częstotliwości przyjmowania posiłków, Zamawiający zastrzega sobie, iż najpóźniej na 4 dni 
kalendarzowe przed terminem spotkania, poinformuje Wykonawcę o ewentualnych szczególnych preferencjach w 
tym zakresie.  
 

Ad. 3 Zapewnienie materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnie z poniższą specyfikacją: 

a) Materiały informacyjno-promocyjne powinny być oznakowane logotypami wskazanymi 
przez Zamawiającego 

b) Sposób transportu oraz opakowania materiałów muszą zapewniać zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego opakowania oraz/i transportu 
odpowiada Wykonawca. 

c) Materiały promocyjne muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.  
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d) Przed wykonaniem logotypów na materiałach informacyjno-promocyjnych Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu wizualizacje naniesionych logotypów na produkty. Zamawiający akceptuje, bądź 
zgłasza  uwagi do wizualizacji w ciągu 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wizualizacji.  

 
Specyfikacja materiałów informacyjno- promocyjnych: 
 

Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis przedmiotu Wizualizacja produktu 

Teczka 
konferencyjna 

80 szt. Materiał: nylon, poliester, tworzywa PU, skóra 
ekologiczna, papier Wykończenie: teczka 
konferencyjna A4 z notatnikiem (30 kartek - 
czystych albo w kratkę albo w linię) posiada kilka 
przegródek wewnątrz.  
Kolory oprawy:  
- czarny 50 szt.  
- szary 50 szt. W przypadku braku dostępności 
ww. koloru, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zamienienia brakującego koloru na inny tj. 
niebieski, zielony, granatowy, morski, fioletowy (po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym). 
Sposób znakowania – trzy logotypy, tampodruk.  
Wielkość logotypów proporcjonalna do wielkości 
produktu. Wizualizacja logotypów: 

 

 
 

 
Pendrive 80 szt. Minimalna prędkość odczytu: 20 MB/s, minimalna 

prędkość zapisu 15 MB/s, pendriver pakowany w 
opakowania jednostkowe i jeden karton zbiorczy, 
pojemność 16 MB, kolor biały – 60 sztuk, kolor 
czarny: 60 sztuk, obsługiwane systemy 
operacyjne: Windows XP/ Vista/ 7, Mac OS 
10.3.x, Linux 2.6.x, dioda LED wskazująca stan 
użycia, obudowa pikowana. Wielkość logotypów 
proporcjonalna do wielkości produktu.  Sposób 
znakowania – dwa logotypy (Fundusze 
Europejskie bez napisu Program Regionalny, bez 
herbu, Unia Europejska bez napisu Europejskie 
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne), grawer na 
pendrive.   

 

Portfel męski 40 szt. Portfel męski z  ekoskóry  w  jednolitym  kolorze, 
preferowany kolor czarny  o  wymiarach  10x13  
cm (dopuszczalne odchylenie  ± 2  cm).  
Wewnątrz  po  otwarciu  dwie  przegrody  na  
banknoty  oraz  dzielone: kieszeń na bilon 
zapinana na zatrzask po prawej stronie, po lewej 
stronie kieszenie na karty i dokumenty,  na  
środku  kieszeń zapinana  na  zamek. W  części  
gdzie znajdują się kieszenie na karty i dokumenty: 
dwie kieszenie na karty oraz kieszeń boczna, po 
otwarciu od góry dwie kieszenie na dokumenty z 
siatki, dalej kieszenie na karty.  Portfel  składany  
bez  zapięcia. Eleganckie opakowanie kartonowe. 
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Sposób znakowania – trzy logotypy, tłoczenie na 
portfelu. Wielkość logotypów proporcjonalna do 
wielkości produktu. Wizualizacja logotypów: 

 
Portfel damski 40 szt. Portfel damski z ekoskóry w jednolitym kolorze, 

preferowany kolor czerwony o wymiarach 10x11,5 
cm (dopuszczalne odchylenie ±  2  cm).  Portfel  
zapinany  za  zatrzask.  Po  otwarciu  dwie  
przegrody  na  banknoty, kieszeń na bilon 
zapinana na zatrzask po prawej stronie, po lewej 
stronie kieszenie na karty i dokumenty,  na  
środku  kieszeń zapinana  na  zamek.  W  części,  
gdzie znajdują się kieszenie na karty i dokumenty: 
kieszenie na karty w tym jedna z siatki oraz 
kieszeń boczna,  po  otwarciu  po  prawej  stronie 
jedna kieszeń na  dokumenty  z  siatki,  kieszenie  
na  karty. Sposób znakowania – trzy logotypy, 
tłoczenie na portfelu. Wielkość logotypów 
proporcjonalna do wielkości produktu. 
Wizualizacja logotypów: 

 

 

Zestaw 
piśmienniczy 

80 szt. Elegancki długopis wykończony materiałem 
imitującym skórę, niebieski wkład. W skład 
zestawu wchodzi dopasowane etui. Materiał 
czarna eko-skóra, metal. 
Sposób znakowania – dwa logotypy (Fundusze 
Europejskie bez napisu Program Regionalny, bez 
herbu, Unia Europejska bez napisu Europejskie 
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne), grawer. 
Wielkość logotypów proporcjonalna do wielkości 
produktu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Powerbank wraz 
z kablem 
USB/microUSB 

80 szt. Powerbank z jednym portem USB, ładowanie za 
pomocą kabla. Urządzenie powinno być 
wyposażone w akumulator litowo-jonowy oraz 
przełącznik on/off,  pojemność nominalna co 
najmniej 7000 mAh, prąd ładowania: co najmniej: 
1 A, natężenie wyjściowe: 5V.  
 
Kolor obudowy: 
40 szt. czarny 
40 szt. biały, czerwony, fioletowy lub inny (do 
uzgodnienia z Zamawiającym).Kształt 
prostokątny, okrągły – do uzgodnienia.  
Sposób znakowania – dwa logotypy (Fundusze 
Europejskie bez napisu Program Regionalny, bez 
herbu, Unia Europejska bez napisu Europejskie 
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne), grawer.  
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Wizualizacje produktów wskazanych w tabeli należy traktować jako materiał poglądowy, niewskazujący ściśle 
marki lub producenta przedmiotu zamówienia preferowanego przez Zamawiającego, a jedynie oczekiwany 
wygląd, który może nieznacznie różnić się od preferowanego.  
 
Ad. 4 Konfekcjonowanie materiałów informacyjno-promocyjnych:  

Gotowe materiały informacyjno-promocyjne (z naniesionymi logotypami) powinny zostać zapakowane do toreb 
papierowych, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Dodatkowo Zamawiający 
w dniu podpisania umowy dostarczy notes, który Wykonawca dołaczy do materiałów informacyjno-promocyjnych. 
W ten sposób przygotowane materiały Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 
27 marca 2017 r. do godz. 10.00 tj. na jeden dzień przed terminem posiedzenia KM WRPO 2007-2013.  
Wykonawca może dostarczyć materiały informacyjno-promocyjne w terminie wcześniejszym za co 
otrzyma dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert. 
 

Ad. 5 Wykonanie i obróbka 30 zdjęć: Wykonawca w ciągu 3 dni od zakończenia posiedzenia (tj. do 31 marca 
2017 r.) przekaże Zamawiającemu dokumentację fotograficzną z przebiegu posiedzenia. Minimum 30 zdjęć 
wykonanych profesjonalnym aparatem fotograficznym typu lustrzanka (nie telefonem komórkowym). 
Rozdzielczość zdjęcia nie powinna być mniejsza niż 300 dpi.   

Ad. 6 Zaprojektowanie i druk maksymalnie 60 dyplomów: Wykonawca zaprojektuje dyplom dla uczestników 
posiedzenia KM WRPO 2007-2013. Dyplom A4, kolor, papier satyna 300 g, wydruk jednostronny. Dyplom 
powinien zawierać m.in. imię i nazwisko oraz nazwę instytucji, którą reprezentuje uczestnik, datę, miejscowość, 
miejsce na podpis oraz zestawienie logotypów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu trzy projekty dyplomu 
do wyboru maksymalnie na 10 dni przed terminem posiedzenia. Wykonawca przekaże dyplomy Zamawiającemu 
maks. na jeden dzień przed terminem posiedzenia tj. 27 marca 2017 r.   

Za wszelkie szkody powstałe nie z winy Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

 
 


