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Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego w ramach konferencji „Modern Steels MS 2014 
DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES – APPLICATIONS (Nowoczesne stale: projektowanie - 
technologia - właściwości – zastosowania). 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego polegać będzie na wypożyczeniu                            
i dostarczeniu odpowiedniego sprzętu: przenośnej, dźwiękoszczelnej kabiny dla dwóch 
tłumaczy wraz z niezbędnym osprzętem do transmisji bezprzewodowej, odbiorników                       
ze słuchawkami do budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,                
ul. Wołoska 141, Warszawa 02-507, do Sali wskazanej przez organizatorów konferencji 
MS2014, obsługa sprzętu oraz wykonanie tłumaczenia symultanicznego z języka angielskiego 
technicznego z dziedziny inżynierii materiałowej (głównie tematyka związana ze stalą, obróbką 
cieplną, obróbką mechaniczną, przemianami fazowymi, badaniami właściwości mechanicznych     
i użytkowych, nanomateriałami, mikroskopią) na język polski wykładów w trakcie trwania obrad 
konferencji.   

2. Miejsce i termin świadczenia usługi: zgodnie z programem konferencji MS2014  w dniach            
2 – 4 Lipiec 2014 r., w godzinach 9:00 – 16:35, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika 
Warszawska ul. Wołoska 141, Warszawa 02-507. Godzina zakończenia trwania usługi każdego 
dnia może ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od przebiegu obrad o nie więcej                   
niż 45 minut. 

3. Planowana liczba odbiorników ze słuchawkami: 30 szt.  
Liczba odbiorników ze słuchawkami może ulec zmianie. Ostateczna liczba potrzebnych 
odbiorników ze słuchawkami zostanie podana przez Zamawiającego drogą e-mail do dnia 
26.06.2014 r. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia odbiorników ze słuchawkami dla mniejszej 
liczby osób niż maksymalna wskazana w zapytaniu ofertowym. W takiej sytuacji Wykonawca nie 
będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą 
różnicę między maksymalną liczbą odbiorników ze słuchawkami w zapytaniu ofertowym a 
rzeczywistą liczbą zamówionych odbiorników  ze słuchawkami. 

4. Planowany program obrad konferencji MS2014:  

2.07.2014:  Obrady plenarne: 9.00-11.00 ,  

Przerwa kawowa 11.00÷11.20 

Obrady plenarne 11.20-13.00 

Lunch 13.00-14.30 

Obrady plenarne: 14.30-16.35  

3.07.2014:  Obrady plenarne: 9.00-10.40,   

Przerwa kawowa 10.40÷11.00 

Obrady plenarne 11.00-13.00 

Lunch 13.00-14.30 

Obrady plenarne: 14.30-16.35  
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4.07.2014:  Obrady plenarne: 9.00-11.00 ,  

Przerwa kawowa 11.00÷11.20 

Obrady plenarne 11.20-13.00 

Lunch 13.00-14.30 

Obrady plenarne: 14.30-16.35  

 
Ostateczny program spotkania, materiały pomocnicze zawierające m.in. tematykę spotkania                        
i terminologię fachową, prezentacje, teksty wystąpień, lista nazwisk uczestników, w tym szczególnie 
nazwiska prelegentów i ważnych gości oraz porządek obrad zostaną przekazane Wykonawcy do dnia 
26.06.2014 r. 
Czas pracy tłumacza liczy się od chwili rozpoczęcia obrad konferencji MS2014 do momentu, w którym 
został on zwolniony przez organizatorów konferencji-MS2014 z wykonania tłumaczenia 
symultanicznego.  
Czas pracy tłumacza liczony jest w blokach. Na każdy blok składają się 4 godziny tłumaczenia 
symultanicznego.  
Program spotkania jest orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od przebiegu obrad. 
 

5. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 
1) Przenośną dźwiękoszczelną kabinę dla dwóch tłumaczy z parą językową polski- angielski wraz 

niezbędnym z osprzętem do transmisji bezprzewodowej: 
a. Pulpit ze słuchawkami i mikrofonami dla tłumaczy  
b. Jednostka centralna  
c. Nagłośnienie 
d. Okablowanie  
e. Nadajniki podczerwieni  
f. Zasilacze  

2) Obsługę stanowiska do wydawania odbiorników ze słuchawkami 
3) 30 szt. odbiorników przekładu razem ze słuchawkami  
4) Montaż i demontaż niezbędnego sprzętu 
5) Transport osprzętu 
6) Dwóch tłumaczy z wykształceniem wyższym filologicznym lub lingwistycznym lub posiadających 

ukończone studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń albo posiadających wykształcenie wyższe 
techniczne i certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie Proficiency 
(zgodnie z systemem Cambridge English) oraz z doświadczeniem w tłumaczeniu 
symultanicznym z dziedziny inżynieria materiałowa (tematyka spotkania obejmuje następujące 
zagadnienia:  stal, obróbkę cieplną, przemiany fazowe, badania struktury, badania właściwości 
mechanicznych, mikroskopię, spawalnictwo, hutnictwo). Tłumacze mają obowiązek stawić się   
w stroju odpowiednim do okazji (koszula, marynarka) w ustalonym miejscu, 30 minut przed 
rozpoczęciem obrad konferencji MS2014 każdego dnia konferencji. 

6. Zamawiający nie pokrywa kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu do miejsca 
wykonywanej usługi oraz powrotu z miejsca wykonywanej usługi. 
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Wymagania dla Wykonawcy:  
. 
1. Zapewnienie, dowóz oraz wywóz na koszt Wykonawcy wszelkich elementów oraz sprzętu 

koniecznego do świadczenia usługi tłumaczenia symultanicznego na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Sali, w której świadczona będzie usługa 
tłumaczenia symultanicznego podczas konferencji MS2014 oraz do uprzątnięcia Sali, w której 
świadczona będzie usługa tłumaczenia symultanicznego po zakończeniu konferencji MS2014  
tj. dnia 4.07.2014.  

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w dniach 2 – 4 lipiec 2014. 

 

FORMA PŁATNOŚCI 

Płatność realizowana będzie na podstawie faktury VAT z 21-dniowym terminem płatności po dacie 

wykonaniu usługi. 

Informacje dodatkowe:  

1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,                

poz. 759, z późn. zm.). 

5. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania do przyjęcia którejkolwiek                      

z ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek 

ze złożonych ofert lub do rezygnacji z części zadania bez podania przyczyny. 

7. Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


