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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

Sygn.: 5/2019 

Warszawa, 13 czerwca 2019 r. 

 

 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na kompleksową organizację i obsługę Strefy Aktywności 

Europejskiego tygodnia Sportu 2019.  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące ww. postępowania. 

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

Czy opisane atrakcje dmuchane mają być dostępne podczas trwania całego tygodnia czy tylko w dniu 28 września? 

 

Odpowiedź 1 

Zawarte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia atrakcje dmuchane powinny być dostępne tylko 28 września 

br. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza na terenie pikniku w dniu 28 września płatną strefę cateringową? Czy możemy ustawić 

stanowiska gastronomiczne oferujące napoje i jedzenie dla uczestników wydarzeń? 

  

Odpowiedź 2 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 28 września br. płatnej strefy cateringowej, jednak nie stanowi to elementu 

przedmiotu zapytania i nie będzie wpływać na atrakcyjność oferty. W przypadku gdy Wykonawca będzie chciał 

wprowadzić catering 28 września br. na teren Strefy Aktywności ETS 2019, zostanie to szczegółowo omówione  

z wybranym oferentem, uwzględniając możliwości zaproponowanej lokalizacji, a także rodzaj wprowadzanego 

cateringu, mając na uwadze, że Strefa Aktywności ETS 2019 związana jest ze sportem, zdrowym trybem życia  

i aktywnością fizyczną. 

 

Pytanie nr 3 

Czy zdjęcia i film mają zawierać materiał tylko z działań w dniu 28 września, czy mają tez obejmować program 

oferowany w tygodniu?   

 

Odpowiedź 3 

Zdjęcia i materiał filmowy powinien obejmować aktywności organizowane w terminie 23-28 września br., ponieważ 

program realizowany w tygodniu będzie się różnił od aktywności organizowanych 28 września.  

 

Pytanie nr 4 

Czy punkt opieki medycznej ma być czynny przez 6 dni, czy tylko w dniu 28 września? 

 

Odpowiedź 4 

Punkt opieki medycznej powinien być czynny przez cały czas funkcjonowania Strefy Aktywności ETS 2019. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy zajęć dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i liceów.  

Zrozumieliśmy, że ma być 5 dyscyplin do wyboru na etapie rejestracji. Każde zajęcia mają być poprzedzone 

warsztatami. Pierwsze pytanie dotyczy, czy jest określony czas trwania zajęć? W przypadku przedszkoli jest, a tu  nie. 

Czy mają Państwo jakieś założenie, które trzeba spełnić? 
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Odpowiedź 5 

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zajęcia dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych  

i liceów powinny rozpoczynać się zajęciami warsztatowymi, po których każda grupa będzie realizowała dalsze zajęcia  

w wybranych podczas rejestracji dyscyplinach sportowych.  

Do przeprowadzenia zajęć dla tej grupy wiekowej konieczne jest zapewnienie minimum 5 stanowisk związanych  

z różnymi dyscyplinami sportu oraz sale warsztatowe. Zajęcia w poszczególnych blokach mogą być ułożone w dowolnej 

kolejności, przy założeniu, że na początku odbędą się zajęcia warsztatowe.  

Wykonawca nie narzuca długości trwania zajęć, jednak każda z grup powinna zrealizować w Strefie Aktywności ETS 

2019 program nie krótszy niż 3 godziny, który zakończy się najpóźniej do godziny 15:00. Organizowane zajęcia  

i warsztaty powinny obejmować tematykę sportową. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy zajęć dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i liceów.  

Co Zamawiający rozumie pod tym pojęciem dwóch bloków? Dwa bloki dla różnych grup wiekowych po jednym? Jeden 

(5 dyscyplin) dla szkół podstawowych, drugi dla licealnych? Czy słowo blok oznacza jakieś łączenie dyscyplin, czy 

odnosi się do zakresu czasowego? 

 

Odpowiedź 6 

W ramach Strefy Aktywności ETS2019 organizowane będą działania dla przedszkolaków, grup ze szkół podstawowych  

i liceów łącznie, seniorów, otwarte treningi sportowe oraz Europejska Noc Sportu. Szkoły podstawowe i licea będą 

rejestrować się i uczęszczać na te same zajęcia, natomiast zajęcia te nie będą łączone z zajęciami dla przedszkolaków. 

Wykonawca w ramach złożonej oferty powinien zaproponować program zajęć dla każdej z grup zgodnie z wytycznymi 

umieszczonymi w SOPZ. 5 dyscyplin dotyczy zajęć organizowanych dla szkół podstawowych i liceów, natomiast pod 

pojęciem bloku zajęć rozumie się zajęcia ułożone jedne po drugich z niewielkimi przerwami dla konkretnej grupy 

maksymalnie 150 uczestników. 
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