
 
 

 

Warszawa,  28  stycznia 2022 r. 

 

Wyjaśnienia  

do otrzymanych pytań związanych z zapytaniem ofertowym nr 1 z dnia 25 stycznia  

2022 r., dotyczącym wynajmu  infrastruktury pod zabudowę targową w ramach 

realizowanego zadania pt.: „Organizacja 63rd European Commodities Exchange 

Warsaw 2023” 

 

Pytania: 

1. Prosimy o dokładne sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. Czy „przygotowanie 

oferty w zakresie wynajmu infrastruktury pod zabudowę targową„ oznacza zapewnienie 

jedynie samej powierzchni, czy również stricte wykonanie zabudowy targowej i obsługi 

całościowo-organizacyjnej w trakcie planowanego wydarzenia ?  

2. Jeśli Wykonawca ma również zapewnić zabudowę targową, prosimy o uzupełnienie 

informacji o ilości i wielkości zaplanowanych stoisk targowych wraz z wymaganym 

metrażem pod zabudowę wszystkich zaplanowanych stoisk targowych. 

3. Prosimy o określenie wymaganego metrażu pod zaplanowane aktywności wystawiennicze, 

jak również dotyczących planowanych spotkań, networkingu, konsultacji i paneli 

dyskusyjnych. 

4. Prosimy o informację czy wydarzenie zakłada również dni montażowe i demontażowe. 

5. Prosimy o informację o ilości wymaganych przez Państwa ewentualnych dni montażowych 

i demontażowych. 

6. Prosimy o informację czy w trakcie planowanego wydarzenia przewidujecie Państwo 

dodatkowe aktywności związane z organizacją cateringu dla uczestników w trakcie trwania 

giełdy i spotkań networkingowych, w osobnych salach, nie wliczając do tego wymienionej 

uroczystej gali dla ok. 600 uczestników. 

7. Prosimy o informację, w którym konkretnie dniu planujecie Państwo organizację uroczystej 

gali dla ok. 600 uczestników. 

8. Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „zabudowy meblowej do networkingu  

w wyznaczonych miejscach targów” – o jakie konkretne meble chodzi ? 

9.  Prosimy o informację dla jakiej liczby osób planowana jest „zabudowa meblowa do 

networkingu w wyznaczonych miejscach targów”. 

10. Prosimy o doprecyzowanie konkretnych wymogów technicznych związanych z podanym 

w sformułowaniu: „zapewnienie bezpiecznego łącza na potrzeby wydarzenia (wifi  

i accespoint)”. 

11.  Prosimy o doprecyzowanie konkretnych wymogów dotyczących planowanych spotkań, 

konsultacji i paneli dyskusyjnych dla ok. 2500-3000 osób. Czy taka liczba osób będzie brała 

jednorazowo udział w każdym spotkaniu i panelu, czy może będą to mniejsze spotkania ? 

Prosimy o podanie ilości takich spotkań, konsultacji czy paneli dyskusyjnych wraz  

z podziałem na ilości osób biorących udział w poszczególnych wymienionych typach tych 

spotkań. 

12. Prosimy o informację czy istnieje możliwość wydłużenia czasu składania ofert, ze względu 

na aktualną sytuację w kraju, związaną z pandemią COVID-19, dużą ilością zachorowań  

i tym samym nieobecnością wielu pracowników oraz rozpoczynającym się terminem 

feryjnym w woj. Mazowieckim.  

 



 
 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Ad. 1 

„Przygotowanie infrastruktury pod zabudowę targową” oznacza zapewnienie powierzchni  

i odpowiednie przygotowanie techniczne pod zabudowę. Przedmiot zamówienia nie dotyczy 

wykonania zabudowy targowej i obsługi całościowo-organizacyjnej. 

Ad. 2  

Nie dotyczy. 

Ad. 3 

Docelowo potrzebne jest m.in. 9000 m2, z czego ok. 2500 m2 będzie zabudowane (ok. 100 

stoisk i dodatkowe stoiska w strefie gastronomicznej i strefie networkingowej). 

Ad. 4., Ad. 5.  

Tak, zapytanie dotyczy 2 dni montażowych i jednego dnia demontażowego. Wstępny 

harmonogram zakłada: 

1) Montaż: 

➢ 10.10.2023 r. - godz. 8:00 - 22:00 

➢ 11.10.2023 r. - godz. 8:00 - 22:00 

2) Wydarzenie: 

➢ 12.10.2023 r. - godz. 13:00 - 18:00 (godziny właściwego wydarzenia) 

➢ 13.10.2023 r. - godz. 9:00 - 17:00 (godziny właściwego wydarzenia)  

3) Demontaż̇ 

➢ 14.10.2023 r. - do godz. 8:00. 

Ad. 6 

Tak, podczas wydarzenia wydzielone będą strefy gastronomiczne (cateringowa oraz stoiska  

z produktami regionalnymi).  

Ad. 7 

 Gala planowana jest 13.10 wieczorem, ale nie jest przedmiotem zapytania. 

Ad. 8 

„Zabudowa meblowa do networkingu” dotyczy zapewnienia stołów i krzeseł w wydzielonej 

przestrzeni targowej, przeznaczonej na networking.  

9. 600 miejsc  

Ad. 10 

Zapewnienie sieci WiFi min. 10 MBps dla 3000 użytkowników oraz internetu przewodowego 

min. 2Mbps pod streaming.  

Ad. 11 

Ewentualne panele będą wydarzeniami towarzyszącymi i będą odbywały się w wydzielonej 

przez organizatorów przestrzeni z udziałem mniejszej liczby uczestników (max. 100 osób). 

3000 uczestników to przewidywana liczba uczestników targów 1-go i 2-go dnia. 

Ad. 12 

 Nie przewiduje się wydłużenia czasu składania ofert. Termin upływa 02 lutego 2022 r. do 

godz. 12:00. 

 


