WWF Polska
ul. Usypiskowa 11
02-386 Warszawa
Polska / Poland

Tel: +48 22 660 44 33
Fax: +48 22 660 44 32
www.wwf.pl

Warszawa, dnia 19.04.2022 r.

Wykonawcy
Dotyczy:

postępowania pn. Organizacja warsztatów dla dziennikarzy i rolników nt. praktyk
rolniczych przyjaznych środowisku.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: WK/04/2022 z dn. 13.04.2022 r

Poniżej Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
Czy przewidują Państwo, ze będzie jeden punkt zbiórki uczestników i z niego wspólnie pojadą wszyscy
do miejsca szkolenia. Czy każdy z uczestników sam dojeżdża do miejsca warsztatów.
Odpowiedź nr 1:
Przewidujemy, że każdy z uczestników sam dojedzie na miejsce szkolenia.
Dodatkowo, w punkcie 4 Zapytania ofertowego jest wymóg, aby Wykonawca „zapewnił zwiedzanie
gospodarstwa ekologicznego (szczególnie preferowane gospodarstwo biodynamiczne) o charakterze
mieszanym zajmującym się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą”. W przypadku, gdy
odwiedzane gospodarstwo nie znajduje się w bliskim sąsiedztwie (do 1 km) od miejsca szkolenia i
noclegu, to po stronie Wykonawcy jest organizacja i koszt transportu uczestników do gospodarstwa.
Koszt ten powinien zostać wyszczególniony przez Wykonawcę w składanej ofercie.

Pytanie nr 2:
Czy mają zaplanowany państwo harmonogram warsztatów oraz zakres merytoryczny jaki należało by
przedstawić uczestnikom, szacowaną liczbą godzin, czas rozpoczęcia i zakończenia dnia
warsztatowego ? Czy jest to element dowolny dla wykonawcy?
Odpowiedź nr 2:
Merytoryczna organizacja warsztatów leży po stronie Zamawiającego.
Wykonawca proszony jest o przedstawienie swojej oferty w zakresie: zakwaterowania uczestników,
wynajmu sali spotkaniowej, usługi cateringu i gastronomii oraz zwiedzania gospodarstwa
ekologicznego (szczególnie preferowane gospodarstwo biodynamiczne) o charakterze mieszanym
zajmującym się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą.

Pytanie nr 3:
Jaką proporcję miejsc w pokojach jednoosobowy / dwu / trzy / lub więcej państwo przewidują. Jest to
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element istotny wpływający na szacowanie ceny. Czy jest jakaś minimalna liczba pokoi 1 osobowych ?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie przewiduje minimalnej liczby pokoi 1-osobowych.
Wymagamy minimum 3 pokoi 2-osobowych.

Pytanie nr 4:
Jak jest przewidywana minimalna i maksymalna liczba uczestników (wartości minimalne i
maksymalne ) mogą w istotny sposób wypływać na wybór miejsca noclegowego i szacowanie
kosztów.

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający przewiduje maksymalnie 35 uczestników warsztatów. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany liczby uczestników biorących udział na 3 dni przed organizacją szkolenia.

