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Do uczestników postępowania  

 

Dotyczy: zamówienia na usługę dot. zorganizowania dwudniowej wirtualnej konferencji naukowej 
online podzielonej na część warsztatową oraz naukową, poświęconej zagadnieniom związanym z 
leczeniem niewydolności oddechowej noworodków w Polsce w ramach projektu pn: „Ocena częstości 
występowania przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków w grupie noworodków urodzonych 
pomiędzy 32 a 42 tygodniem ciąży leczonych salbutamolem”, realizowanego na podstawie umowy o 
dofinasowanie nr 2019/ABM/01/00058 
 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pytania udziela 

odpowiedzi, jak niżej: 

 

Pytanie 1:  

 
Mam pytanie do zapytania opublikowanego pod poniższym linkiem: 
https://pnitt.wum.edu.pl/node/1121 
 
Pytanie brzmi: 
 
Czy wykonawca powinien uwzględnić wartość wynagrodzeń przewidzianych dla prelegentów 
biorących udział w konferencji w swojej ofercie – pytanie nasuwa się po przeanalizowaniu punktu 7 w 
przedmiocie zapytania (Zapewnienie obsługi administracyjnej, logistycznej wydarzenia oraz 
rozliczeniowej). 
Jeżeli wykonawca ma dodać wynagrodzenie, to czy mogą Państwo określić liczbę prelegentów, którzy 
powinni wystąpić i przykładowe widełki wynagrodzeń (np. w zależności od stopnia naukowego?) 
 

Odpowiedź 1: 

 

Wykonawca powinien w swojej ofercie uwzględnić wartość wynagrodzeń przewidzianych dla 

prelegentów biorących udział w konferencji.  

Planowana liczba wykładowców biorących udział w konferencji z planowanymi widełkami 
wynagrodzeń za udział w konferencji(wykłady i uczestnictwo w panelu dyskusyjnym): 
- 9-10 wykładowców ze stopniem naukowym: prof. dr hab. n. med. oraz dr hab. n. med. 
- 4-6 wykładowców w stopniu dr n. med.  lub bez stopnia naukowego.  
- Przewidywany jest też  płatny udział dwóch gości z zagranicy. 
Planowane wynagrodzenie: 
- prof. dr hab. n. med. oraz dr hab. n. med.- 2000,00-4000,00 PLN,  
- dr n. med. oraz lek. med.- 1000,00-2000,00 PLN. 
 

https://pnitt.wum.edu.pl/node/1121
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Pytanie 2:  

 

Miejsce to WUM - to znaczy, że realizujemy konferencje u Państwa?  
 
Odpowiedź 2: 

Konferencja i spotkanie badaczy (dzień wcześniej) jest organizowane w trybie online. Ustalenie  i 
znalezienie miejsca bazy konferencji należy do firmy ubiegającej się o jej organizację. Należy jednak 
ściśle współpracować z Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. 
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