Nr zamówienia: 5/2019

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Strefy Aktywności Europejskiego
Tygodnia Sportu 2019, zwanej dalej ,,strefą aktywności ETS 2019”, organizowanej w ramach
obchodów V edycji Europejskiego Tygodnia Sportu - zwanego dalej ,,ETS” w Warszawie w terminie 2328 września br., przy czym:
1) w dniach 23-27 września br. w godzinach 9:00 – 21:00,
2) w dniu 28 września br. w godzinach 10:00-22:00.
Strefa aktywności ETS 2019 zostanie zrealizowana w formie zorganizowanych zajęć sportowych oraz
warsztatów o tematyce sportowej dla minimum 300 uczestników dziennie (dzieci, młodzieży, osób
dorosłych i seniorów) wraz z montażem i demontażem niezbędnej infrastruktury, w ramach której
odbędą się:
 zajęcia dla przedszkolaków,
 zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i liceów,
 zajęcia dla seniorów,
 otwarte treningi sportowe,
 Europejska Noc Sportu
oraz inne dodatkowe atrakcje o charakterze sportowo – edukacyjnym, a także działania promocyjne,
mające na celu wypromowanie strefy aktywności ETS.

II Opis strefy aktywności ETS 2019 (zajęcia i aktywności, jakie Wykonawca będzie zapewniał
w ramach strefy)
W ramach strefy aktywności ETS 2019 zorganizowane zostaną następujące działania:
1. zajęcia dla przedszkolaków:
- w dniach 23-27 września br. w godzinach porannych (max. do godz. 13:00), trwające około
2-3 godziny,
- dla maksimum 200 dzieci dziennie, prowadzone w grupach ok. 30-osobowych,
- o charakterze zabaw sportowych połączonych z elementami rywalizacji,
- prowadzone w obiekcie sportowym otwartym lub zamkniętym,
- prowadzone przez wykwalifikowanych animatorów, trenerów i instruktorów,
- udział w zajęciach na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez internetowy system zgłoszeń;
2. zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i liceów:
- w dniach 23-27 września br. w godzinach poranno-popołudniowych (max. do godz.15:00),
- prowadzone każdego dnia w dwóch blokach maksymalnie po pięć grup liczących po 30 osób,
- dla maksimum 300 uczniów dziennie (po maksimum 150 uczniów w każdym bloku) o charakterze warsztatów i zajęć sportowych w minimum 5 różnych dyscyplinach sportowych
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do wyboru na etapie rejestracji, przy założeniu, że każdy blok zajęć rozpoczyna się zajęciami
warsztatowymi,
- prowadzone w obiekcie sportowym otwartym lub zamkniętym,
- prowadzone przez wykwalifikowanych animatorów, trenerów i instruktorów,
- z uwzględnieniem zapewnienia dla każdego ucznia certyfikatu lub dyplomu i gadżetu
sportowego (np. plecak, worek sportowy, koszulka, czapka z daszkiem, bidon, opaska
do biegania, ręcznik szybkoschnący itp.),
- udział w zajęciach na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez internetowy system zgłoszeń;
3. zajęcia dla seniorów:
- w dniach 23-27 września br. trwające około 2 godzin dziennie (max. do godz. 18:00)
- dla maksimum 200 osób dziennie, prowadzone w grupach maksymalnie 30 osobowych,
- o charakterze otwartych treningów sportowych dopasowanych do możliwości grupy
wiekowej 65+,
- prowadzone w obiekcie sportowym otwartym lub zamkniętym lub w otwartej przestrzeni,
- prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów,
- udział w zajęciach na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez telefon lub w punkcie
informacyjnym na terenie strefy aktywności ETS 2019;
4. otwarte treningi sportowe:
- w dniach 23-27 września br. w godzinach wieczornych (max. do godz. 21:00),
- dla maksimum 200 osób dziennie,
- o charakterze otwartych treningów sportowych bez ograniczeń wiekowych,
- prowadzone w otwartej przestrzeni,
- prowadzone przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora,
- udział w treningach na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez internetowy system
zgłoszeń, telefon lub w punkcie informacyjnym na terenie strefy aktywności ETS 2019.
5. Europejska Noc Sportu, zwana dalej ,,nocą ETS 2019”:
- 28 września br. w godzinach 10:00-22:00,
- w formie otwartego pikniku dla rodzin,
- o charakterze zabaw sportowych połączonych z różnego rodzaju aktywnościami fizycznymi
z elementami rywalizacji,
- prowadzona w obiekcie sportowym otwartym lub zamkniętym lub w otwartej przestrzeni,
- prowadzona przez spikera oraz wykwalifikowanych animatorów, trenerów i instruktorów,
- z uwzględnieniem przynajmniej 10 stanowisk poświęconych różnym dyscyplinom
sportowym,
- z uwzględnieniem specjalnej strefy dla dzieci,
- z uwzględnieniem atrakcji takich jak zawody biegowe, maraton zumby, maraton fitness itp.
oraz atrakcji dla całych rodzin,
- w przypadku organizacji zajęć o charakterze zawodów sportowych –zapewnienie
certyfikatów lub dyplomów i gadżetów sportowych (np. plecak, worek sportowy, koszulka,
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czapka z daszkiem, bidon, opaska do biegania, ręcznik szybkoschnący itp.) dla każdego
z uczestników,
- udział w wydarzeniu bez zapisów;

III Organizacja strefy aktywności ETS 2019 obejmuje (szczegółowe obowiązki Wykonawcy
związane z organizacją strefy):
 Zapewnienie (w szczególności poprzez wynajem lub wykorzystanie własnych obiektów)
przestrzeni wraz z infrastrukturą sportową i zapleczem sanitarnym, w tym:
- kompleksu sportowego o powierzchni co najmniej 30 000 m2, wyposażonego w obiekty
sportowe otwarte i zamknięte, zlokalizowanego na obszarze lub w pobliżu terenów zielonych
z dobrym połączeniem komunikacyjnym z Centrum Miasta (Pałac Kultury i Nauki), na którym
możliwe będzie przeprowadzenie aktywności związanych z obchodami ETS 2019,
z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury sportowej dostosowanego również do udziału osób
niepełnosprawnych,
- w zależności od zaplanowanych aktywności, w miarę potrzeby zapewnienie terenów
przylegających do kompleksu sportowego,
- jednego lub dwóch pomieszczeń zamykanych na co najmniej jeden zamek, klimatyzowanych
o powierzchni umożliwiającej komfortowe przeprowadzenie warsztatów dla grupy min. 30 osób,
przy założeniu, że liczba pomieszczeń warsztatowych zależy od zaproponowanego przez
Wykonawcę programu zajęć. Pomieszczenia powinny mieć zapewniony dostęp do mediów w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia warsztatów;
- pomieszczenia zamykanego na co najmniej jeden zamek o pow. minimum 20 m2, które będzie
stanowić biuro strefy aktywności ETS 2019, a jednocześnie posłuży jako zaplecze socjalne dla
osób ją obsługujących i wolontariuszy,
- pomieszczenia zamykanego co najmniej na jeden zamek, na potrzeby magazynu
do przechowania gadżetów i materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas ETS,
- pomieszczenia lub pomieszczeń zlokalizowanych w pobliżu obiektów sportowych
umożliwiających pozostawienie rzeczy lub zmianę ubrania dla uczestników sportowych
aktywności,
- zaplecza sanitarnego, dostosowanego także do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz
ze służbami porządkowymi - w przypadku aktywności organizowanych na powietrzu zaplecze
sanitarne powinno obejmować przenośne toalety oraz przenośne stanowiska z wodą do mycia
rąk, w liczbie dostosowanej do planowanej liczby uczestników i osób odwiedzających strefę
aktywności ETS 2019;
 Zapewnienie (w szczególności poprzez wynajem lub wykorzystanie własnych zasobów) sprzętu
sportowego i elementów niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanych aktywności oraz
minimum dwóch różnych dmuchanych atrakcji dla dzieci, posiadających aktualne certyfikaty
bezpieczeństwa
 Zapewnienie (w szczególności poprzez wynajem lub wykorzystanie własnych zasobów) sprzętu
technicznego i mebli, w tym:
- bramy pneumatycznej i namiotów w liczbie dostosowanej do zaplanowanych przez
Wykonawcę aktywności,
- sprzętu technicznego do prowadzenia warsztatów w każdym z pomieszczeń warsztatowych,
o których mowa wyżej, dostosowanego do powierzchni tych pomieszczeń i umożliwiającego
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sprawne i komfortowe przeprowadzenie zajęć, obejmującego w każdym pomieszczeniu:
nagłośnienie, mikrofony bezprzewodowe, laptopa, ekran, rzutnik,
- stołów i krzeseł do przeprowadzenia warsztatów dla grupy minimum 30 osób w każdym
z pomieszczeń warsztatowych, o których mowa wyżej,
- sprzętu technicznego do obsługi aktywności organizowanych podczas nocy ETS 2019,
(np. maratonu fitness lub zumby) obejmującego: scenę (ze schodkami) o wymiarach min.
6 x 4 m i wysokości min. 1,40 m, nagłośnienie podwieszane na kratownicach dostosowane
do wielkości sali, w której będę się odbywały zajęcia, oświetlenie sceniczne podwieszane
lub na statywach na minimum 10 kolorowych reflektorów ruchomych i statycznych,
- sprzętu technicznego niezbędnego do prowadzenia aktywności organizowanych w obiektach
sportowych otwartych;
- sprzętów technicznych tj. komputery, drukarki itp. w liczbie niezbędnej do sprawnej obsługi
punktu informacyjnego na terenie strefy aktywności ETS 2019,
- zapewnienie odpowiedniego oświetlenia strefy aktywności ETS podczas aktywności
organizowanych w godzinach wieczornych na obiektach otwartych;
 Zapewnienie obsługi technicznej i organizacyjnej strefy aktywności ETS 2019 oraz wolontariuszy,
w tym:
- zapewnienie odpowiedniej liczby osób stanowiących służbę informacyjną oraz służbę
porządkową, niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych na każdy
dzień aktywności,
- zapewnienie obecności technika podczas wszystkich wydarzeń z wykorzystaniem sprzętu
technicznego, montażu i demontażu,
- zapewnienie obsługi każdego ze stanowisk oraz strefy dla dzieci, jak również każdej ze stref
w dyscyplinach sportowych, które będą funkcjonować podczas działań realizowanych w ramach
strefy aktywności ETS 2019, w liczbie niezbędnej do bezpiecznego przeprowadzenia aktywności
sportowych,
- zapewnienie osoby prowadzącej atrakcje zorganizowane podczas nocy ETS 2019 oraz spikerów
zgodnie z opisem strefy aktywności ETS 2019,
- zapewnienie punktu informacyjnego wraz z obsługą w liczbie przynajmniej 3 osób przy wejściu
na teren strefy aktywności ETS 2019,
- zapewnienie systemu łączności pomiędzy osobami koordynującymi działania na terenie strefy
aktywności ETS 2019,
- w przypadku organizacji aktywności o charakterze zawodów sportowych – przeprowadzenie
rejestracji internetowej uczestników wraz z zapewnieniem zgody od uczestników realizowanych
aktywności na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych oraz wszelkich
niezbędnych zgód na udział w zawodach, w tym szczególnie w przypadku przedszkolaków oraz
uczniów szkół podstawowych i liceów, a także przygotowanie odpowiedniej ilości numerów
startowych i koordynacja uczestników,
- koordynowanie i nadzorowanie działań realizowanych w strefie aktywności ETS każdego dnia
i zapewnienie osób koordynujących przemieszczanie się grup i pojedynczych uczestników
zgodnie z programem,
 Zapewnienie obsługi instruktorskiej i trenerskiej strefy aktywności ETS 2019 w liczbie niezbędnej
do przeprowadzenia zaplanowanych na każdy dzień zajęć i warsztatów oraz dopasowanej
do wielkości grup uczestniczących w aktywnościach, przy czym trenerzy i instruktorzy muszą
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posiadać niezbędne uprawnienia i kwalifikacje określone w ustawie o sporcie z dnia 7 czerwca
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263);
 Przeprowadzenie rejestracji uczestników zajęć, w tym:
- zapewnienie przez Wykonawcę stabilnego i prawidłowo funkcjonującego internetowego
systemu rejestracji szkół, przedszkoli i innych grup zorganizowanych, działającego na miesiąc
przed otwarciem strefy aktywności ETS 2019 – system powinien gwarantować bezpieczne
i zgodne z przepisami prawa przetwarzanie danych uczestników zajęć (oraz ich rodziców lub
opiekunów), przy czym koszty związane z utworzeniem i administracją systemu będą po stronie
Wykonawcy,
- zapewnienie telefonicznego punktu kontaktowego w terminie 1 września – 1 października br.
dla osób zainteresowanych strefą aktywności ETS 2019 (telefoniczny punkt kontaktowy
powinien umożliwiać kontakt z kompetentną osobą reprezentującą Wykonawcę w sprawach
związanych z funkcjonowaniem strefy aktywności ETS 2019 i zajęciami, jakie się tam będą
odbywać; punkt powinien funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, a w
trakcie ETS od 7:00 do 22:00,
- zapewnienie punktu informacyjnego na terenie strefy aktywności ETS 2019, w którym możliwa
będzie również rejestracja na zajęcia dla seniorów i rejestracja na otwarte treningi sportowe,
zgodnie z opisem strefy aktywności ETS 2019 w części II (punkt powinien funkcjonować
w godzinach funkcjonowania strefy aktywności ETS 2019);
- zapewnienie punktu wydawania gadżetów sportowych oraz dyplomów wraz z obsługą (punkt
powinien funkcjonować w godzinach funkcjonowania strefy aktywności ETS 2019);
 Obsługę medialną i graficzną strefy aktywności ETS 2019 wraz z przygotowaniem materiałów
promocyjnych, w tym:
- produkcję i rozmieszczenie na terenie kompleksu sportowego, na którym funkcjonować będzie
strefa aktywności ETS 2019, materiałów identyfikacji wizualnej wraz z oznaczeniami kierunków
i oznakowaniem miejsc poszczególnych aktywności w ilości odpowiedniej do wielkości terenu,
na którym odbywać się będą aktywności;
- produkcję i rozmieszczenie na terenie kompleksu sportowego oraz dystrybucję wśród
uczestników map terenu wraz z programem na cały tydzień oraz na każdy dzień oddzielnie w
ilości odpowiadającej liczbie zarejestrowanych na każdy dzień uczestników z uwzględnieniem
również odpowiedniego zapasu materiałów dla uczestników zajęć i aktywności otwartych;
- produkcję i rozmieszczenie na terenie miasteczka materiałów promocyjnych w postaci
banerów o powierzchni 1x2 m o treści ustalonej z Zamawiającym, w liczbie odpowiedniej
do oznakowania całej powierzchni przeznaczonej pod strefę aktywności ETS 2019,
przy założeniu, że kompleks sportowy ma mieć powierzchnię co najmniej 30 000 m2, a także flag
i innych elementów oznaczenia ustalonych z Zamawiającym;
- produkcję i dystrybucję wśród uczestników zawodów pamiątkowych medali (medal o średnicy
minimum 70mm z grawerem, jednakowe dla wszystkich uczestników, ze wstążką jedno lub
dwukolorową) i dyplomu (w formacie A4, na grubym, eleganckim papierze) dla uczestników
sportowych aktywności. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt medalu,
natomiast treść dyplomu będzie ustalona z Zamawiającym;
- dystrybucję materiałów promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego;
- przeprowadzenie działań promocyjnych – informowanie o strefie aktywności ETS 2019 oraz ETS
o zasięgu ogólnopolskim na stronach internetowych i profilach społecznościowych Wykonawcy
w okresie od podpisania umowy do 1 października br., przy czym każda publikacja musi
wcześniej uzyskać akceptację Zamawiającego,
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- utrwalenie imprezy na zdjęciach (co najmniej 100 sztuk o rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
i w formie trwającego 2 minuty filmu wykonanego w technologii cyfrowej o rozdzielczości
obrazu co najmniej 720x576 pikseli zawierającego wywiady z przedstawicielami MSiT,
Ambasadorami Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce i uczestnikami oraz zawierającego
atrakcyjny dynamiczny podkład muzyczny i przegląd organizowanych na terenie strefy
aktywności ETS 2019 wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
powstałych utworów, na zasadach i polach eksploatacji określonych w Umowie
- zapewnienie dostępu do informacji o strefie aktywności ETS 2019 poprzez umieszczenie
odpowiedniej zakładki na stronie internetowej Wykonawcy;
- zapewnienie zgody od uczestników realizowanych aktywności na wykorzystanie wizerunku
w materiałach promocyjnych oraz wszelkich niezbędnych zgód na udział w zajęciach, w tym
szczególnie w przypadku przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i liceów;
 Zapewnienie gadżetów promocyjnych, w tym:
- zapewnienie dla obsługi strefy aktywności ETS 2019 rozpinanych bluz sportowych z kapturem
wykonanych z materiału syntetycznego z zawartością elastanu w liczbie odpowiedniej do liczby
osób koordynujących, prowadzących i nadzorujących działania w strefie aktywności ETS 2019,
wykonanych według wzoru ustalonego z Zamawiającym;
- zapewnienie kolorowych, bawełnianych, wzmacnianych taśmą na karku ze ściągaczem
z dodatkiem elastanu koszulek dla uczestników aktywności organizowanych podczas nocy ETS
2019 w liczbie nie mniejszej niż 500 sztuk, wykonanych w rozmiarach i według wzoru ustalonego
z Zamawiającym
- zapewnienie gadżetów sportowych (np. plecak, worek sportowy, koszulka, czapka z daszkiem,
bidon, opaska do biegania, ręcznik szybkoschnący itp.) dla przedszkoli i szkół zarejestrowanych
na zajęcia w strefie aktywności ETS według wzoru ustalonego z Zamawiającym w liczbie
odpowiadającej liczbie zgłoszeń, oszacowanych na podstawie zaproponowanego przez
Wykonawcę programu aktywności,
- odbiór od Zamawiającego gadżetów i materiałów promocyjnych z siedziby Ministerstwa Sportu
i Turystyki, przy ul. Senatorskiej 14, pok. nr 119 na pierwszym piętrze w budynku bez windy,
przetransportowanie ich do strefy aktywności ETS 2019 oraz rozdysponowanie tych gadżetów
w trakcie realizacji poszczególnych działań wynikających z programu uczestnikom tych działań,
a następnie przekazanie do dnia 14 października zestawienia wydanych gadżetów według wzoru
ustalonego z Zamawiającym i przewiezienie pozostałych gadżetów do siedziby Ministerstwa
wraz z dostarczeniem do pokoju nr 119;
 Zabezpieczenie usług dodatkowych, w tym:
- zapewnienie opieki medycznej dla uczestników organizowanych aktywności uwzględniającą
punkt opieki medycznej zlokalizowany w strefie aktywności ETS 2019 oraz dodatkowe
zabezpieczenie ratowników medycznych w karetce w dniu 28 września br.,
- zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującego szkody powstałe
w związku z organizacją strefy aktywności ETS 2019, przy czym suma ubezpieczenia nie może
być mniejsza niż 200 000,00 zł,
- zapewnienie dostępu do bezpłatnej wody pitnej dla uczestników zajęć organizowanych
w strefie aktywności ETS 2019;
- zapewnienie ochrony strefy aktywności ETS 2019 i pozostawionego sprzętu sportowego
i technicznego podczas realizacji programu i w godzinach nocnych oraz montażu i demontażu
strefy aktywności ETS 2019,
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- zapewnienie obsługi sprzątającej teren strefy aktywności ETS 2019, obiektów sanitarnych
i terenów przyległych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć (strefa i obiekty
powinny być sprzątane zarówno na bieżąco, w godzinach funkcjonowania Strefy, w sposób
niezakłócający prawidłowego przebiegu zajęć, jak również po każdym zakończonym dniu),
- uzyskanie wszystkich pozwoleń (w tym od Policji, Straży Pożarnej, itp., jeżeli będzie
to konieczne) niezbędnych do przeprowadzenia strefy aktywności ETS 2019 zgodnie z SOPZ
i ofertą Wykonawcy.

IV Informacje i zobowiązania:
1. Zamawiający informuje, iż jest narodowym koordynatorem Europejskiego Tygodnia Sportu
w Polsce.
2. Strefa aktywności ETS 2019 powinna funkcjonować w terminie 23-28 września br. zgodnie
z przedstawionym w części I i II opisem. Godziny realizacji mogą zostać zmienione przez Strony
po zatwierdzeniu programu.
3. Wykonawca przygotuje projekt zabudowy strefy aktywności ETS 2019 wraz z propozycją
programu aktywności na każdy dzień i załączy do oferty w postaci opisowej i graficznej
z uwzględnianiem mapy terenu. Program musi uwzględniać wszystkie działania zawarte
w opisie strefy aktywności ETS 2019 (część II). Zamawiający zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian w przedstawionej propozycji do momentu podpisania umowy.
4. Wykonawca zawrze w ofercie opis minimum 10 stanowisk poświęconych różnym dyscyplinom
sportowym, które będą funkcjonować podczas nocy ETS 2019 wraz z propozycją organizacji
otwartego pikniku dla rodzin i strefy dla dzieci. Wykonawca może przedstawić propozycję
dodatkowych atrakcji o charakterze sportowym tj. zawody, zajęcia, turnieje poza
obowiązkowymi elementami wynikającymi z opisu strefy aktywności ETS 2019.
Zaproponowane dodatkowe atrakcje będą miały wpływ na ocenę oferty – zgodnie z kryterium
oceny ofert opisanym w Ogłoszeniu o zamówieniu.
5. Jeżeli realizacja programu strefy aktywności ETS 2019 wiązać się będzie z wykorzystaniem
przez Wykonawcę cudzego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), Wykonawca pokryje
wszelkie koszty związane z korzystaniem z tego utworu, w tym opłatę licencyjną lub opłatę
uiszczaną na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
6. Jeżeli realizacja programu strefy aktywności ETS 2019 wiązać się będzie z uzyskaniem pozwoleń
Wykonawca pokryje wszelkie koszty z tym związane i dopełni wszelkich formalności
by realizowane działania odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Wykonawca zapewni prowadzenie zajęć jedynie przez wykwalifikowanych instruktorów
i trenerów spełniających wymogi określone w ustawie o sporcie z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1263).
8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt materiałów informacyjnych
i promocyjnych oraz systemu oznakowania terenu miasteczka a także projekt publikacji, jakie
Wykonawca będzie zamieszczał w ramach działań promocyjno-informacyjnych. Akceptacja
będzie odbywała się na zasadach określonych w Umowie.
9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję gadżetów dla
przedszkolaków, uczniów oraz uczestników wydarzeń organizowanych w ramach strefy
aktywności ETS 2019, a także bluz sportowych dla obsługi i wolontariuszy, koszulek dla
uczestników, pamiątkowych medali i dyplomów. Akceptacja będzie odbywała się na zasadach
określonych w Umowie.
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10. W cenie umieszczonej w ofercie Wykonawcy uwzględnia się łącznie wszystkie koszty i opłaty
poniesione przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania usługi.
11. Zamawiający dokona wpłaty za wykonanie usługi na wskazany rachunek bankowy w terminie
14 dni po dostarczeniu faktury VAT.
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