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Warszawa, dnia 17 sierpnia 2020 r.  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/08/2020/MA z dn. 10.08.2020 

 
Odpowiedzi na pytania potencjalnego  Wykonawcy. 

 
Dotyczy Zapytania ofertowego na Usługę tłumaczenia symultanicznego za pośrednictwem 

platformy internetowej do wideokonferencji 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na usługę tłumaczenia symultanicznego za pośrednictwem 
platformy internetowej do wideokonferencji wpłynęły zapytania, na które Zamawiający niniejszym 
udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 : Czy koordynator techniczny to to samo co, koordynator tłumaczy wspomniany Zał. 1, str. 

1 w pierwszej części oferty? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, potwierdzamy, że są to te same osoby.  

Pytanie 2 : Czy jeśli nie jesteśmy w stanie skompletować wszystkich nazwisk tłumaczy i ich CV (sezon 
urlopowy), ale deklarujemy pisemnie, że wszyscy będą spełniali postawione kryteria to oferta będzie 
uwzględniona. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Informujemy, iż dane tłumaczy są niezbędne do należytej oceny złożonych ofert i są wymagane na 
etapie ich składania.  

Pytanie 3 : Czy do testu 17.09 są potrzebne kabiny i dostępność tłumaczy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga na teście kabiny i dostępności tłumaczy.  

Pytanie 4 : Czy test 17.09 będzie miał miejsce w Bytomiu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, test odbędzie się w Bytomiu. 
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Pytanie 5: Czy będziemy testować połączenie komputerowe i infrastrukturę sieciową? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, w trakcie spotkania testowego 17 września, Zamawiający i wykonawca będą testować połączenie 
komputerowe i infrastrukturę sieciową. 
 
Pytanie 6. Czy test wymaga obecności koordynatora technicznego?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak, w trakcie spotkania testowego 17 września, wymaga się obecności koordynatora technicznego.  
 

********************** 

Jednocześnie informujemy iż termin składania ofert został zmieniony i upływa z dniem  

20 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00.  

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.  


