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WYJAŚNIENIA
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:
Proszę o doprecyzowanie co w ramach scenografii Państwo potrzebują? 

Odpowiedź:
W ramach scenografii Zamawiający wymaga w szczególności: zabudowania tła sceny (np. 
baner ale też inne rozwiązania), oraz estetycznego zabudowania elementów technicznych 
niezbędnych do realizacji konferencji (stelażee, nagłośnienie, mikrofony etc.) Scenografia 
powinna być utrzymana w kolorystyce odpowiadającej brandingowi Urzędu.

Pytanie nr 2:
Czy roll-upy, jeżeli tak to w jakiej ilości? Czy mamy wyceniać identyfikatory? Czy mamy 
przygotowywać stoisko recepcyjne z obsługą?

Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymogu zapewnienia żadnej ze wskazanych opcji. 

Pytanie nr 3:
Czy mamy przygotowywać branding przy wejściu czy tylko branding wokół sceny?

Odpowiedź:
Uwzględnienie brandingu dotyczy sceny.

Pytanie nr 4:
Ile czasu trwa spotkanie? Poprosimy o agendę godzinową spotkania.

Odpowiedź:
Planowane godziny konferencji: od 17:00 do 20:30
Wstępna agenda:
17:00 - 19:00 a) Wystąpienie Prezesa UTK

b) Wystąpienie przedstawiciela Agencji Kolejowej Unii Europejskiej 
(EUAR)

c) Wystąpienie przedstawiciela Politechniki Warszawskiej
d) Premiera filmu promującego zasady kultury bezpieczeństwa
e) Wręczenie nagród w IV edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w 

transporcie kolejowym”
f) Występ artystyczny

19:00 - 20:30 Poczęstunek

http://www.utk.gov.pl/
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Pytanie nr 5:
Jeżeli chodzi o catering to proszę o doprecyzowanie co mamy wycenić: danie ciepłe – czy to 
ma być danie w bemarach czy finger food? Czy mają też być wersje wege? Ile przystawek 
zimnych mamy przygotować? Serwis kawowy plus kruche ciasteczka i owoce? Czy mamy 
wycenić również ciasto? W ramach napoi zimnych może być sama woda z cytryną czy mają 
też być soki?

Odpowiedź:
W zakresie cateringu mile widziane będzie zapewnienie minimum:
MENU KOKTAJLOWE: a) Przekąski zimne 3 sztuki / 1 osoba

b) Przekąski ciepłe 4 sztuki / 1 osoba
c) Desery 1 sztuka / 1 osoba

NAPOJE: a) Kawa ziarnista
b) Herbata (różne smaki)
c) Woda mineralna (gazowana, niegazowana)
d) Soki owocowe

2 porcje / 1 osoba

Pytanie nr 6:
Czego będzie dotyczyła konferencja – czy coś jest potrzebne na scenie? Fotele, stolik, 
mównica?

Odpowiedź:
Na scenie niezbędna będzie wyłącznie mównica ulokowana najlepiej w którymś boku sceny 
(w celu umożliwienia swobodnego wręczenia nagród).

Pytanie nr 7:
Jaką rolę ma pełnić konferansjer? Czy tylko zapowiada poszczególnych mówców i występ 
artystyczny?

Odpowiedź:
Do zadań konferansjera będzie należało: zapraszanie gości na scenę, zapowiedzi kolejnych 
punktów programu, opis poszczególnych kategorii konkursowych, a także odczytanie opisu 
dotyczącego zwycięskich rozwiązań. Scenariusz przygotuje Zamawiający i przekaże 
konferansjerowi przed konferencją (minimum 3 dni).

Z poważaniem 

PIOTR SZCZEPANIAK
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

PLANOWANIA I NADZORU
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo

http://www.utk.gov.pl/
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