W odniesieniu do zapytań zgłoszonych w toku prowadzonego postępowania na usługę
polegającą na wykonaniu - organizacji i koordynacji imprezy pn: „Święto jeża w Mieście Tkaczy”
w ramach projektu pn.: „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego – etap II budowy i promocji marki”
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność,
Przedsiębiorczość, Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie:
1. Czy dopuszczacie Państwo zastąpienie inscenizacji pt. „Przygody Jeża spod Miasta Zgierza”
słuchowiskiem polegającym na odczytaniu bajki przez aktorów wraz z uproszczona scenografią,
prezentacją obrazków z książki na projektorze, liczba aktorów to 3 osoby?
Odpowiedź:
Wybór formy prezentacji zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu
umowy. Równocześnie uprzejmie wyjaśniam, że Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia wymaga, aby w inscenizacji przygód jeża brało udział 10 osób.
Pytanie:
2. Miejsce odbywania się eventu to zgodnie z zapytaniem „miejsce wskazane przez Urząd Miasta
Zgierza”, czy możemy prosić o potwierdzenie, że będzie to miejsce na terenie Zgierza lub Łodzi
z dostosowanym zapleczem technicznym do przeprowadzenia tego typu eventu? Takie określenie
jest istotne z punktu widzenia oszacowania kosztów logistyki wydarzenia.
Odpowiedź:
Miejsce planowanego eventu to teren Zgierza. Zamawiający informuje, że w jego opinii posiada ono
zaplecze techniczne do wykonania w/w usługi.
Pytanie:
3. Susz cateringowy – czy mają Państwo określone menu, które chcecie, aby było zapewnione
podczas evnetu?
Odpowiedź:
Zamawiający na tym etapie nie przewiduje określania menu. Zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia Wykonawca ma zapewnić: „ susz cateringowy” tj. mix drobnych przekąsek, ciasteczek
i paluszków.
Pytanie:
4. Zabezpieczenie prewencyjne medyczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa – czy
wystarczająca będzie opieka 1 ratownika medycznego?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo uczestników
podczas eventu. Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga zabezpieczenia prewencyjnego – zapewnienia
punktu medycznego w godz. 10.00-17.00”.
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