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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów dotyczących usług
społecznych, pn.:,, Organizacja i obsługa dwudniowej ogólnopolskiej konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty realizacji
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie projektu LIFE12 NAT/PL/000053 pn „Ochrona siedlisk
kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” (dalej;,1 zamówienie”).

Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, zgodnie z zapisem
SEKUl X,, Komunikacja w postępowaniu” pkt. 1 ogłoszenia o zamówieniu informuje, o złożonych zapytaniach do treści
dokumentacji przetargowej I udzielonych wyjaśnieniach Zamawiającego:

Pytanie 1: „Prosze o sprecyzowanie oprawa muzyczna kolacH. 0y wystarczy muzyka z magnetofonu czy zamawialgcy

przewiduje zespół muzyczny, jeśli tak to loki gatunek muzyczny?”

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia pkt. :„ I DZIEŃ KONFERENCJI pkt. 2 lit .h,, Wykonawca zapewni

odpowiedniq oprawę muzycznej podczas uroczystej kolacji. Wykonawca przedstawi oprawę muzycznq do akceptacji przez

Zamawiajqcego, w terminie 21 od podpisania umowy. Zamawiajqcy dokona akceptacji w terminie 5 dni” Przez co

Zamawiający rozumie zapewnienie podczas uroczystej kolacji występu zespołu muzycznego. Zamawiający nie precyzuje

gatunku muzycznego. Zespół muzyczny ma zapewnić taneczną muzykę graną na żywo z uwzględnieniem przebojów.

Pytanie 2: llu prelegentów weźmie udział w konferencji? Nie więcej niż”.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje w chwili obecnej dokładnej liczby prelegentów, jednak nie przewiduje więcej niż

10 osób. Prelegenci zostali ujęci w całkowitej maksymalnej liczbie uczestników konferencji tj. 150 osób i nie stanowią

dodatkowej liczby uczestników.

Pytanie 3: „Proszę o sprecyzowanie czy podczas drugiego dnia konferencji wymagane lest tłumaczenie symulacyjne z

kabing czy wystarczy sam tłumacz z nagłośnieniem dla każdego uaestnikoT”
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia pkt.: „ II DZIEŃ KONFERENCJI” pkt. e

Wykonawca ma zapewnić podczas sesji terenowej dla gości zagranicznych (maksymalnie dla 10 osób J tłumacza —język
angielski”. Przez co Zamawiający rozumie zapewnienie tłumacza —język angielski podczas sesji terenowej, z nagłośnieniem
dla każdego uczestnika bez tłumaczenia symulacyjnego z kabiną.

Ii. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany dokumentacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
http://bip.krakow.rdos.oy.pl/w dziale „Zamówienia publiczne.
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