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ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 

Organizację szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie działalności Błękitnego 

Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-

0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE DO SIWZ 

Zamawiający informuje iż w odpowiedzi na następujące zapytanie do SIWZ: 

W nawiązaniu do zapytania chciałabym wiedzieć ile osób niepełnosprawnych  i o jakiej 
niepełnosprawności osoby będą brały udział w szkoleniu, ile osób na wózkach inwalidzkich? 

  
Bankiet- uroczysta kolacja  dla 220 osób w jakich godzinach, stół szwedzki? czy obsługa kelnerska? 
  
Rozumiem, że minimalna liczba osób 140 a maksymalna 220 osób? czy jest możliwość , że będziemy 
to wiedzieć w ciągu 1 miesiąca? 
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SIWZ: 
 

W tym momencie nie posiadamy szczegółowych informacji nt. liczby osób 

niepełnosprawnych i stopnia niepełnosprawności, niemniej z doświadczenia mogę wskazać, 

że nie będzie takich osób więcej niż 8 wliczając w to wolontariuszy oraz prelegentów. Osób 

na wózkach w obecnym momencie nie mamy, jeśli pojawią się takowi prelegenci lub 

instruktorzy, to oczywiście poinformujemy o tym jak najszybciej. 
 
Pod tym względem nie posiadamy szczególnych preferencji. Czy będzie to obsługa kelnerska, stół 
szwedzki, czy kilka stołów, jedyne zalecenie to takie, żeby posiłki można było otrzymać/rozkładać w 
dogodny sposób, który nie będzie zakłócać przebiegu gali jubileuszowej. Godziny wieczorne, 
rozpoczęcie ok. godziny 17:00-18:00. 
 
Zgadza się, minimalna liczba osób to 140, maksymalna 220. Informacje będziemy zbierać jak 
najwcześniej możliwe, jednak pierwsze wstępne informacje będziemy mogli podać dopiero ok 23 
marca. Reszta zgodnie z OPZ. 
 


