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                                                                                      Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

na kompleksow ą organizacj ę i przygotowanie materiałów konferencyjnych na cykl   
6  (sześciu) spotka ń konsultacyjnych w zwi ązku z rozpocz ęciem nieformalnych prac 
diagnostycznych nad strategi ą rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku  

 

Termin i planowana liczba uczestników 1:  
 
23.05.2018 r. - Poznań                      godz. 10:00 -14:00 maksymalnie 250 osób  
24.05.2018 r. - Konin                         godz. 10:00-14:00 maksymalnie 150 osób  
04.06.2018 r. - Piła                            godz. 10:00-14:00 maksymalnie 150 osób 
11.06.2018 r. - Kalisz                         godz. 10:00-14:00 maksymalnie 150 osób 
21.06.2018 r. - Poznań                      godz. 10:00-14:00 maksymalnie 150 osób 
22.06.2018 r. - Leszno                      godz. 12:00-16:00 maksymalnie 150 osób 
 
 
Miejsca: 
Zapewnienie sal konferencyjnych, w których mają odbyć się poszczególne spotkania 
konsultacyjne, po stronie Zamawiającego: 
 
23.05.2018r. - Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu  
24.05.2018 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 
04.06.2018 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 
11.06.2018 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu 
21.06.2018 r. - Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu  
22.06.2018 r. - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego  
w Lesznie 
 
 
Catering  
Wykonawca zagospodaruje przestrzeń na catering i konsumpcję dla uczestników (miejsce 
wskazane przez Zamawiającego)  – np. holl przed wejściem do sali, w której odbędzie się 
spotkanie.  
 
W ramach cateringu (kawa powitalna, przerwa kawowa,  przerwa lunchowa) 
Wykonawca jest zobowi ązany do zapewnienia: 
 
podczas kawy powitalnej (podana co najmniej 30 minu t przed rozpocz ęciem 
spotkania): 
 
� co najmniej jedną filiżankę świeżo parzonej kawy na osobę (min. 200 ml),  

                                                 
1 Zmawiający zastrzega sobie ewentualną zmianę terminów bądź godzin poszczególnych spotkań. Jednak ostatnie z cyklu 
spotkań odbędzie się nie później niż 15.07.2018 r. 
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� co najmniej jedną filiżankę herbaty na osobę (min. 200 ml, Wykonawca powinien 
zapewnić co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach do wyboru,  
np. czarna, owocowa, zielona),  

� dodatki do kawy i herbaty: cukier (10 g na osobę), cytrynę świeżą, pokrojoną w plastry 
(co najmniej 1 plaster na osobę), mleko min. 1,5% (nie zabielacz, serwowane w 
dzbankach tj. mlecznikach), w ilości na co najmniej jedną filiżankę kawy dla każdego 
uczestnika, uzupełniane na bieżąco,  

� co najmniej 0,25 l wody mineralnej na osobę (gazowana, niegazowana, przy czym ilość 
wody niegazowanej powinna być dwukrotnie większa niż ilość wody gazowanej),  

� co najmniej 0,25 l 100 % soku owocowego na osobę – min. 3 rodzaje, w tym co najmniej 
sok pomarańczowy, jabłkowy oraz grejpfrutowy,   

� wybór ciastek koktajlowych – min. 3 rodzaje, np. babeczki z owocami, eklerki, rogaliki 
francuskie w ilości min. 2 sztuki na osobę i ciast krojonych – min. 3 rodzaje, np. sernik, 
jabłecznik, ciasto jogurtowe z wyłączeniem ciast drożdżowych, w ilości min. 2 sztuki na 
osobę. 

 
podczas przerwy kawowej: 
� co najmniej jedną filiżankę świeżo parzonej kawy na osobę (min. 200 ml), 
� co najmniej jedną filiżankę herbaty na osobę (min. 200 ml, Wykonawca powinien 

zapewnić co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach do wyboru, np. czarna, owocowa, 
zielona),  

� dodatki do kawy i herbaty: cukier (10 g na osobę), cytrynę świeżą, pokrojoną w plastry 
(co najmniej 1 plaster na osobę), mleko min. 1,5% (nie zabielacz, serwowane w 
dzbankach tj. mlecznikach), w ilości na co najmniej jedną filiżankę kawy dla każdego 
uczestnika, uzupełniane na bieżąco, 

� co najmniej 0,25 l wody mineralnej na osobę (gazowana, niegazowana, przy czym ilość 
wody niegazowanej powinna być dwukrotnie większa niż ilość wody gazowanej),  

� co najmniej 0,25 l 100 % soku owocowego na osobę – min. 3 rodzaje, w tym co najmniej 
sok pomarańczowy, jabłkowy oraz grejpfrutowy,   

� wybór ciastek koktajlowych – min. 3 rodzaje, np. babeczki z owocami, eklerki, rogaliki 
francuskie w ilości min. 2 sztuki na osobę i ciast krojonych – min. 3 rodzaje, np. sernik, 
jabłecznik, ciasto jogurtowe z wyłączeniem ciast drożdżowych, w ilości min. 2 sztuki na 
osobę, 

� kompozycję owoców – min. 3 rodzaje, np. banany, winogrona (zielone lub różowe), 
mandarynki, około 100 g dla każdego uczestnika. Owoce mają być umieszczone w 
specjalnie przygotowanych naczyniach dekoracyjnych. 

 
podczas przerwy lunchowej:  
� co najmniej 0,25 l wody mineralnej na osobę (gazowana, niegazowana, przy czym ilość 

wody niegazowanej powinna być dwukrotnie większa niż ilość wody gazowanej),  
� co najmniej 0,25 l 100 % soku owocowego na osobę – min. 3 rodzaje, w tym co najmniej 

sok pomarańczowy, jabłkowy oraz z czarnej porzeczki, 
� zupę (np. gulaszowa, krem pomidorowy z groszkiem ptysiowym, żurek z kiełbasą, 

jajkiem i warzywami -  1 porcja x min. 250 ml na osobę, 
� dania główne na gorąco – min. 3 rodzaje po 150 g porcji każdego dania, w tym 2 dania 

mięsne (np. strogonoff z polędwicy wieprzowej z pieczarkami, kotlet schabowy, filet z 
kurczaka), 1 danie jarskie (ryba),       

� wybór sałatek w ilości 100 g na osobę (min. 2 rodzaje), każda składająca się z minimum  
3 składników, w tym dwie sałatki ze świeżych warzyw np. grecka, z białej kapusty, 
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� zestaw dodatków - co najmniej 4 rodzaje m.in. zapiekane ziemniaki z ziołami, ryż sypki, 
kluseczki półfrancuskie, warzywa na ciepło (marchew, brokuł, kalafior), pieczywo (w 
sumie co najmniej 300 g na osobę). 

 
Wykonawca przedstawi Zamawiaj ącemu pełne menu do akceptacji, najpó źniej 5 dni 
kalendarzowych przed pierwszym planowanym spotkanie m. 
 
Wykonawca zapewni stoły, w tym stoły koktajlowe o wymiarach: wysokość 110-120 cm, 
średnica: 50-60 cm (wraz z nakryciem, liczba do uzgodnienia – miejsca dla około 40% 
ostatecznej liczby uczestników) do konsumpcji, obrusy oraz dekoracje florystyczne i 
serwetki. Wszystkie dania oraz napoje gorące zostaną podane w naczyniach ceramicznych 
(niejednorazowego użytku), napoje zimne serwowane będą w szklankach, a do konsumpcji 
zostaną przygotowane metalowe sztućce. Użyta zastawa oraz stoły i obrusy będą czyste i 
nieuszkodzone. Wykonawca zapewni transport, dostarczy usługę na miejsce jej świadczenia, 
zapewni obsługę techniczną w zakresie przygotowania, a także uprzątnięcia. Ponadto, 
Wykonawca zapewni obsługę kelnerską w trakcie trwania przerwy lunchowej (do nakładania 
posiłków co najmniej 3 kelnerów oraz obsługę kelnerską w trakcie kawy powitalnej oraz 
przerwy kawowej (do uprzątnięcia na bieżąco brudnych naczyń oraz uzupełnienia braków na 
stołach, co najmniej 2 kelnerów). Osoby obsługujące muszą być ubrane w eleganckie, czyste 
i wyprasowane uniformy. Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być 
świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi oraz charakteryzować się wysoką jakością i 
estetyką podania. 
 
Druki: 
Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania następujących materiałów z dostarczonym 
przez Zamawiającego graficznym motywem przewodnim:  
� identyfikatory  dla wszystkich uczestników (ilość zgodna z planowaną liczbą 

uczestników każdego spotkania, przy czym część będzie imienna zgodnie z przekazaną 
przez Zamawiającego listą zgłoszeń, a pozostała część bezimienna z tytułem 
„UCZESTNIK SPOTKANIA”), przystosowane do zawieszenia na smyczy, 
samolaminowane, pionowe lub poziome. Identyfikator ma zawierać imię i nazwisko 
uczestnika, instytucję, tytuł konferencji, datę oraz logotypy: zestawienie logotypów 
dostarczone przez Zamawiającego. Po drugiej stronie identyfikatora agenda konferencji. 
Szczegóły agendy przekaże Zamawiający. Smycz o szerokości 10 - 15 mm, zakończona 
metalowym karabińczykiem kolor jasnozielony, nadruk: dwustronny, kolor 4+4, logotypy 
dostarczone przez Zamawiającego. Dane dotyczące uczestników spotkań Zamawiający 
dostarczy Wykonawcy drogą elektroniczną najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed 
przeprowadzeniem spotkania. 

� zaproszenia wraz z agend ą spotkania po 150 sztuk na spotkania w Lesznie, Kaliszu, 
Koninie, Pile i Poznaniu (21.06.2018 r.) oraz 500 na spotkanie w Poznaniu  
(23.05.2018 r.) – format A4 łamane do A5, kolor 4+4, papier kreda matt 230 g.– 
dystrybucja zaproszeń na terenie kraju za pośrednictwem poczty lub innego operatora, 
potwierdzenia w formie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz w razie 
konieczności rekrutacja telefoniczna po stronie Wykonawcy. Listę adresową dostarczy 
Zamawiający. 

� wizytowniki na stole prezydialnym, co najmniej 6 sztuk na każde spotkanie, z imieniem i 
nazwiskiem, pełnioną funkcją i nazwą instytucji. 

� strzałki kierunkowe i oznakowanie sal.  
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Wykonawca zobowiązuje się przygotować materiały konferenycjne: 
� teczki z gumk ą - 800 szt. (format około 380 mm x 510 mm po rozłożeniu, nadruk: 

kolor 4+0, surowiec: karton 300-350 g, typ: 2-bigowa, wykończenie: folia mat, 
sztancowanie – wykrojnik grzbiet 5 mm), z przeznaczeniem na wszystkie spotkania, 
projekt graficzny gotowy do druku dostarczy Zamawiający, 

� długopisy – (wizualizacja nr 1), 800 szt., z przeznaczeniem na wszystkie spotkania, 
elegancki długopis metalowy o błyszczącym korpusie z 2 chromowanymi krążkami. 
Kolor jasnozielony (C-17) - dopuszczalny inny kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Wyposażony w niebieski wkład piszący na niebiesko. Rozmiar: około 13,9 x średnica 
0,9 cm, Grawerowanie laserowe – zestawienie znaków monochromatyczne dostarczy 
Zamawiający), 

� notesy A4  - 25-kartkowe, 800 szt. (nadruk 4+0, surowiec: papier offset, 80 g, 
wykończenie: kartonowa przekładka, karton 300 g, klejony, kratka); z 
przeznaczeniem na wszystkie spotkania, projekt graficzny gotowy do druku dostarczy 
Zamawiający, 

� pami ęć flash 16 GB, typu twin, USB oraz microUSB – (wizualizacja nr 2), 250 szt. 
w kolorze jasnozielonym (dopuszczalny inny kolor po uzgodnieniu z Zamawiającym) z 
nadrukiem logotypów dostarczonych przez Zamawiającego, z przeznaczeniem na 
spotkanie inauguracyjne w Poznaniu 23.05.2018 r.). Pamięć flash USB ma mieć 
nagrane materiały, które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą elektroniczną po 
akceptacji projektów materiałów konferencyjnych. 
 

W celu potwierdzenia, że materiały konferencyjne dla uczestników spotkań odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wszystkie projekty materiałów (za 
wyjątkiem zaproszeń) muszą być dostarczone do akceptacji Zamawiającego na min. 7 dni 
kalendarzowych przed pierwszym spotkaniem, a ostatecznie wykonane, połączone w 
zestawy tj. w każdej złożonej przez Wykonawcę teczce powinien się znaleźć 1 długopis, 1 
notes i 1 pamięć flash USB (tylko w przypadku teczek przeznaczonych dla uczestników 
spotkania w Poznaniu dnia 23.05.2018r.) i dostarczone (na własność Zamawiającego) w 
dniu każdego z poszczególnych spotkań, przed ich rozpoczęciem do recepcji.  
 
Identyfikatory, wizytowniki oraz strzałki kierunkowe i oznakowanie sal Wykonawca dostarczy 
na dane spotkania, przed ich rozpoczęciem bezpośrednio do recepcji. Próbki tych 
materiałów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 5 dni przed pierwszym spotkaniem. 
Zaproszenia Wykonawca wyśle około 3 tygodnie przed danym spotkaniem. Treść 
zaproszenia po stronie Zamawiającego.  
 
Organizacja konferencji: 
� Przygotowanie recepcji – Wykonawca zapewni ladę recepcyjną. 
� Wykonawca zapewni obsług ę recepcyjn ą i obsług ę podczas trwania całej imprezy 

– minumum trzy osoby hostessy/hości w strojach dostosowanych do charakteru spotkań 
(Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem 
spotkania portfolia 5 wybranych osób wraz ze zdjęciem do akceptacji). Zadaniem 
hostess/hostów będzie obsługa recepcji, kierowanie gości do sal oraz pomoc przy 
mikrofonach w czasie dyskusji. Gotowość obsługi recepcyjnej na 45 minut przed 
rozpoczęciem każdego spotkania. 

� Elementy dekoracyjne (do ustalenia): Wykonawca zapewni dekoracje florystyczne  
z żywych kwiatów zarówno na stołach, na których będą posiłki jak i na stole 
prezydialnym . 
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� Szklanki oraz woda mineralna gazowana i niegazowana  na stole prezydialnym. 
 
 
Multimedia  
� Wykonawca wykona nagranie audio. Wykonawca przekaże nagranie w ciągu 7 dni 

kalendarzowych licząc od dnia, w którym odbędzie się ostatnia konferencja. 
 
Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć koordynatora zadania odpowiedzialnego za 
wszystkie elementy spotkania. Osoba ta będzie do dyspozycji Zamawiającego co najmniej  
1 godz. przed rozpoczęciem poszczególnego spotkania. 

Wykonawca przejmuje pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za przebieg konferencji, co 
oznacza w szczególności, iż przejmuje na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za 
skutki wszelkich zdarzeń losowych, następstw nieszczęśliwych wypadków, jakie będą miały 
miejsce podczas realizacji zamówienia. 

 

 

Wizualizacja nr 1 

 

 

Wizualizacja nr 2 

 


