
 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na „Organizacja dwudniowych spotkań wraz 

z wyżywieniem pod nazwą odprawy samorządu projektu w ramach projektu Zachodniopomorskie 

Podwórka” znak sprawy ZHP.ZO.13.2020 wpłynęły następujące pytania: 

Pytanie nr 4: Czy podczas pobytu jest planowany tylko jeden obiad tj. obiad w dniu przyjazdu?  

Odpowiedź nr 4: Podczas pobytu planowany jest jeden obiad, który odbyć się powinien w dniu 

przyjazdu- w godzinach jeszcze nie ustalonych. 

Pytanie nr 5: Czy w pierwszym dniu pobytu nie jest planowana kolacja dla uczestników spotkania lub 

inny rodzaj posiłku w godzinach wieczornych? 

Odpowiedź nr 5: Zamówienie nie obejmuje przygotowania kolacji. 

Pytanie nr 6: Czy w drugim dniu pobytu planowane jest śniadanie? 

Odpowiedź nr 6: Zamówienie nie obejmuje przygotowania śniadania drugiego dnia pobytu. 

Pytanie nr 7: O której godzinie planowany jest przyjazd grupy i zakwaterowanie? 

Odpowiedź nr 7: Brak jest możliwości określenia godziny przyjazdu i zakwaterowania, ale termin ten 

zostanie podany łącznie z ilością osób, które wezmą udział w spotkaniu. 

Pytanie nr 8: W jakim wieku są uczestnicy spotkań ? 

Odpowiedź nr 8: Podczas spotkań, które są planowane na 10-11.10.2020 oraz 28-29.10 będzie obecna 

młodzież szkolna z opiekunami. Podczas pozostałych spotkań osoby w wieku 16+. 

Pytanie nr 9: Czy należy zapewnić transport autokarowy dla uczestników? 

Odpowiedź nr 9: Zamówienie nie obejmuje zapewnienia transportu. 

Pytanie nr 10: W Zapytaniu ofertowym wszystkie pobyty z wyjątkiem 1 dotyczą pobytów 2-dniowych 

(1 noc). Pobyt w terminie 27-29.11.2020 - jest to pobyt 3-dniowy (2 noce). Rozumiem, że jest to termin 

prawidłowy? 

Odpowiedź nr 10: W treści ogłoszenia pojawił się błąd. Zamawiający nie przewiduje pobytu w okresie 

27-19 listopada 2020 r. ,a pobyt ten planowany jest 28-29 października 2020 r. Zamawiający dokona 

sprostowania błędu. Wszystkie spotkania są dwudniowe tzn. z jednym noclegiem. 

Pytanie nr 11: Czy oferta może być złożona bezpośrednio przez obiekt hotelowy bez udziału 

pośredników np. biura podróży? Obiekty świadczące usługi hotelowe na ogół nie posiadają statusu  



 

 

organizatora turystyki, gdyż charakter ich działalności jak i majątek odbiega od zasobów jakimi na ogół 

dysponują biura podróży i specyfiki prowadzonej przez nie działalności. Z tego względu obiekty 

hotelowe nie mają polisy OC dla organizatorów turystyki, gdyż do prowadzonej przez siebie 

działalności tego rodzaju dokumentu nie potrzebują. Co w tej sytuacji ?   

Odpowiedź nr 11: Oferta głównie skierowana jest głównie do organizatorów turystyki, ale nie ma 

przeciwwskazań do złożenia ofert przez inne podmioty, które przedłożą odpowiednie, równorzędne 

dokumenty np. dokument ubezpieczenia OC prowadzonej przez siebie działalności. 

Pytanie nr 12: Ponieważ jesteśmy obiektem świadczącym już docelowo usługi w przedmiotowym 

zapytaniu z lokalizacją w woj. Zachodniopomorskim w ramach jednego miejsca, w którym znajduje się 

obiekt, czy obowiązuje mnie zapis, dotyczący przedstawienia oferty na trzy lokalizacje ?  

Odpowiedź nr 12: Celem Zamawiającego jest organizacja spotkań w różnych lokalizacjach  

(co najmniej 3) , ponieważ istnieje możliwość, że w większości spotkań mogą wziąć udział te same 

osoby. Wobec tego zapis obowiązuje wszystkie podmioty składające oferty. 

 

 

 

 


