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 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/..…/2020 

Opis przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż stoiska multimedialnego na konferencję Państwo 2.0 

w dniach 5-6 marca 2020 r.  

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac: 

2.1 Przygotowanie wizualizacji graficznej stoiska. 

2.2 Wykonanie i dostarczenie wymaganych elementów oraz ustawienie zgodnie z wizualizacją 

graficzną zaakceptowaną przez Zamawiającego w wyznaczonej przez Zamawiającego 

lokalizacji. 

2.3 Obsługa techniczna stoiska. 

2.4 Demontaż stoiska po zakończeniu konferencji. 

 

3. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 

3.1 Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego na adres: Centrum Konferencyjne POLIN, ul. Anielewicza 6 w Warszawie, 

w dniu 4 marca 2020 r. Dokładna godzina dostawy oraz montażu i demontażu zostanie 

wskazana przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Data 

demontażu odbędzie się w dniu 7 marca 2020 r. Pracownicy Wykonawcy ustawią stoisko 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

3.2 Koszt dostawy rozładunku, umieszczenia we wskazanych przez Zamawiającego miejscu 

oraz montażu i demontażu ponosi Wykonawca. 

3.3 Wykonawca zobowiązany jest dysponować oprogramowaniem graficznym, które 

umożliwia odczyt i zapis formatów kompatybilnych z pakietem Adobe CS4 lub nowszym. 

3.4 Wykonawca odpowiada za dostosowanie plików audio i wideo przekazanych przez 

Zamawiającego do wyświetlania na monitorze będącym elementem stoiska. 

3.5 Zamawiający przez obsługę techniczną stoiska rozumie, że Wykonawca odpowiada za 

przygotowanie techniczne polegające na  podłączeniu oraz sprawdzeniu wszystkich 

urządzeń wchodzących w skład stoiska. 

 

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:  
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4.1 Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu 

do akceptacji przygotowaną wizualizację z uwzględnieniem specyfikacji wskazanej w pkt 

6 OPZ. Projekt powinien uwzględnić również inne elementy wystawiennicze, które 

dostarczy Zamawiający we własnym zakresie (stojak na ulotki). 

4.2 Zamawiający dokona akceptacji wizualizacji albo zgłosi do niego uwagi w terminie do 

1 dnia roboczego od dnia jej otrzymania. 

4.3 Ostateczna wizualizacja ma być gotowa nie później niż na 1 dzień przed planowanym 

terminem montażu stoiska. 

4.4 Ostateczna akceptacja wizualizacji będzie stanowiła podstawę dla Wykonawcy do 

realizacji stoiska multimedialnego. 

4.5 Przekazanie wizualizacji, akceptacja oraz zgłaszanie ewentualnych uwag będą realizowane 

za pośrednictwem poczty e-mail.  

4.6 Odbiór stoiska multimedialnego nastąpi po zakończeniu konferencji, na podstawie 

podpisanego przez Strony Protokołu odbioru.  

 

5. Wymagania dotyczące zasad współpracy z Zamawiającym: 

5.1 Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował 

z Zamawiającym. 

5.2 Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby do współpracy i koordynacji realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz osoby zastępujące, w przypadku ich nieobecności. 

5.3 Współpraca będzie polegała na kontaktach bezpośrednich, telefonicznych i mailowych.  

 

6. Wymagania dotyczące stoiska: 

6.1 Wielkość stoiska około 3m2. 

6.2 Monitor wielkoformatowy UHD LCD 98" z wózkiem jezdnym z możliwością montażu 

w pionie. 

6.2.1 Rozdzielczość – min. Ultra HD (tj. 3840 x 2160). 

6.2.2 Wymiary min. 2194mm x 1249mm x 93mm. 

6.3 Wykładzina w kolorze dopasowanym do kolorystyki stoiska. 

6.4 Kwiat doniczkowy o wielkości około 1 metra pasujący do wystroju i kolorystyki stoiska. 

 

UWAGA: Stoisko przygotowane w nowoczesnym i eleganckim stylu. Wszystkie wykorzystane materiały 

mają być niezniszczone, czyste oraz muszą posiadać certyfikat o niepalności. 


