
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Tłumaczenia ustne wraz z obsługa techniczną dla Stadionu Śląskiego Sp. z o. o. podczas 
wydarzenia o charakterze forum pn. „Europejskie Forum Przyszłości”. 

2. Termin wydarzenia: 6-8 października 2021 roku (wydarzenie trzydniowe) – termin 
wydarzenia może ulec zmianie i zostanie ostatecznie potwierdzony niezwłocznie po 
zawarciu umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizowania wydarzenia w formule hybrydowej 
tj. mieszanie wydarzeń realizowanych na żywo i/lub wirtualnie bądź wyłącznie w formule 
on-line, jeśli jego organizacja w formule hybrydowej będzie niemożliwa lub znacznie 
utrudniona.  

4. Godziny do ustalenia z Zamawiającym, czas trwania to co najmniej 6 godzin każdego dnia 
w rożnych salach konferencyjnych na terenie Stadionu Śląskiego oraz jedno wydarzenie 
(gala z koncertem) w Filharmonii Śląskiej. Zamawiający planuje następujące ilości 
tłumaczeń we wskazanym okresie: 
4.1. Tłumaczenia ustne symultaniczne ze sprzętem z języka angielskiego na język polski i 

odwrotnie:  
4.1.1. I dnia: łącznie 33 godzin w jedenastu rożnych salach. 
4.1.2. II dnia: łącznie 37 godziny w siedmiu rożnych salach. 
4.1.3. III dnia: łącznie 51 godziny w dziewięciu różnych salach.  

4.2. Tłumaczenia ustne symultaniczne ze sprzętem z języka niemieckiego na język polski i 
odwrotnie: 

4.2.1. I dnia: łącznie 7 godzin w jednej sali (otwarcie forum). 
4.2.2. II dnia: łącznie 7 godzin w jednej Sali. 
4.2.3. III dnia: łącznie 2 godziny w jednej sali (zakończenie forum). 

4.3. Tłumaczenia ustne symultaniczne ze sprzętem z języka czeskiego na język polski i 
odwrotnie: 

4.3.1. I dnia: łącznie 7 godzina w jednej sali (otwarcie forum). 
4.3.2. III dnia: łącznie 2 godziny w jednej sali (zakończenie forum). 

4.4. Tłumaczenia ustne symultaniczne ze sprzętem z języka francuskiego na język polski i 
odwrotnie: 

4.4.1. I dnia: łącznie 7 godzina w jednej sali (otwarcie forum). 
4.4.2. III dnia: łącznie 2 godziny w jednej sali (zakończenie forum). 

4.5. Tłumaczenia w Polskim Języku Migowym lub Systemie językowo – migowym na żywo 
podczas wydarzenia: 

4.5.1. I dnia: łącznie 36 godzin w jedenastu rożnych salach. 
4.5.2. II dnia: łącznie 44 godziny w siedmiu rożnych salach. 
4.5.3. III dnia: łącznie 51 godziny w dziewięciu różnych salach.  

5. Tematyka tłumaczeń ustnych dotyczyć będzie głównie następujących dziedzin 
tematycznych: ekonomia, finanse, sport, kultura, stosunki międzynarodowe, gospodarka, 
inwestycje, technologia, nauka, debaty dot. Europy i Świata oraz regionalnego wymiaru 
przedsiębiorczości.  

6. Przedmiotem tłumaczeń ustnych symultanicznych będą międzynarodowe konferencje, 
seminaria, warsztaty, debaty, panele, spotkania międzynarodowe podczas wydarzenia. 



7. W ramach tłumaczeń ustnych symultanicznych Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 
tłumaczeń każdorazowo przez dwóch wykwalifikowanych tłumaczy.  

8. Jednostką rozliczeniową jest każda rozpoczęta godzina zegarowa tłumaczenia 
symultanicznego (praca dwóch tłumaczy). Przez 1 godzinę tłumaczenia ustnego 
symultanicznego rozumie się 60 minut pracy dwóch tłumaczy (łącznie) przy użyciu 
właściwego sprzętu zapewnionego przez Wykonawcę zgodnie z pkt 11. 

9. W przypadku tłumaczeń migowych po stronie Wykonawcy jest zapewnienie liczby 
tłumaczy dostosowanej do czasu trwania wydarzenia, tak aby tłumaczenie było na 
najwyższym poziomie. Zamawiający zakłada zaangażowanie dwóch tłumaczy na spotkanie 
lub wydarzenie, które będzie trwało powyżej 4 godzin zegarowych. Ostateczna liczba 
tłumaczy na konkretne wydarzenie lub spotkanie podczas trwania forum będzie ustalana 
na roboczo pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na podstawie długości trwania 
spotkania lub wydarzenia. 

10. W szczególnych okolicznościach czas pracy tłumaczy może się przedłużyć za względu na 
faktyczny czas trwania spotkania, wykraczający poza pierwotne szacunki określone w 
zleceniu. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania usługi 
tłumaczenia ustnego aż do zakończenia spotkania.  

11. Wykonawca musi zapewnić na własny koszt w pełnym zakresie kompletny sprzęt do 
właściwego (profesjonalnego) wykonania tłumaczenia symultanicznego z kabiną lub 
kabinami do tłumaczeń dla dwóch tłumaczy z całą infrastrukturą, odpowiednim 
nagłośnieniem sali konferencyjnej, minimum czterema mikrofonami bezprzewodowymi 
do każdej sali, słuchawkami dla uczestników wydarzenia tj. od 20 do 1000 osób, itp. oraz 
rejestrację zapisu tłumaczenia na nośniku cyfrowym (w każdej wersji językowej), w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przewidywana liczba kabin to tłumaczeń 
symultanicznych będących w użytku w tym samym czasie to 9. 

12. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt obsługę 
techniczną odpowiedzialną za instalację, konfigurację, montaż i demontaż sprzętu, 
wydawanie i odbieranie słuchawek oraz nadzór techniczny podczas trwania konferencji. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt transport całości sprzętu do i z 
miejsca, w którym organizowana jest konferencja, spotkanie itp. Sprzęt musi być 
doprowadzony do pełnej funkcjonalności i użyteczności na wskazanej sali konferencyjnej 
na co najmniej 1 godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, tj. podłączone, sprawdzone 
jego działanie, przygotowane stanowisko do wydawania i odbierania słuchawek.  

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użyty do obsługi wydarzenia 
własny sprzęt, o którym mowa w pkt 11. 

15. Rozliczenie za tłumaczenia symultaniczne nastąpi po wykonaniu usługi i przekazaniu przez 
Wykonawcę Zamawiającemu oczyszczonego z szumów zapisu audio tłumaczenia 
wydarzenia w każdej wersji językowej, na podstawie podpisanego protokołu 
potwierdzającego liczbę godzin pracy tłumaczy.   

16. Rozliczenie za tłumaczenia migowe nastąpi po wykonaniu usługi na podstawie protokołu 
potwierdzającego liczbę godzin pracy tłumaczy.  

17. Przy tłumaczeniach ustnych tłumacz winien stawić się w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.  



18. Przedstawiona struktura zamówienia w punkcie 4 jest strukturą przewidywaną, mającą na 
celu ułatwienie Wykonawcy oszacowania swojej oferty. Zamawiający zastrzega możliwość 
zmiany przewidywanej struktury zamówienia w przypadku zaistnienia takiej konieczności 
bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty. 

19. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponowali zespołem tłumaczy, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia 
składających się z co najmniej: 

 8 tłumaczy języka angielskiego, 
 2 tłumaczy języka niemieckiego, 
 2 tłumaczy języka czeskiego, 
 2 tłumaczy języka francuskiego, 
 8 tłumaczy języka migowego. 

20. Tłumacze muszą posiadać kwalifikacje zawodowe tj. biegłą znajomość danego języka, 
wynikającą np. z ukończenia studiów wyższych w zakresie danego języka, kursów, szkoleń, 
posiadania stosownych certyfikatów itd.    

21. W odniesieniu do tłumaczy realizujących tłumaczenia ustne symultaniczne – informacje 
potwierdzające co najmniej pięcioletnim (5) doświadczenie w tłumaczeniach ustnych 
symultanicznych, tłumaczenie co najmniej 5 spotkań dotyczących zakresu zgodnego z 
opisem przedmiotu zamówienia. 

22. W odniesieniu do tłumaczy realizujących tłumaczenia ustne migowe – informacje 
potwierdzające co najmniej trzy letnie (3) doświadczenie zawodowe w wykonywaniu 
czynności tłumaczeń. Przez doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności 
tłumaczeń Zamawiający rozumie przeprowadzenie co najmniej 5 tłumaczeń konferencji na 
Polski Język Migowy dotyczących zakresu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
posiada potwierdzenie biegłej znajomości Polskiego Języka Migowego (PJM) wydane przez 
Polski Związek Głuchych (PZG) lub przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka 
Migowego (STPJM). 

23. Dodatkowe wymagania dotyczące tłumaczy: 
 Dobra znajomość tematu, będącego przedmiotem tłumaczenia, wiedza 

interdyscyplinarna. 
 Wysoki poziom umiejętności translatorskich i warsztatowych. 
 Dyspozycyjność, terminowość, punktualność, staranność w wykonywaniu zadań. 
 Przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz informacji poufnych, 
których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę. 

 Odporność na stres. 
 Umiejętność długotrwałej koncentracji. 
 Dobra i wyraźna dykcja. 
 Odpowiedni strój. 
 Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa. 
 

OCENA OFERTY 



100% cena 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty 

Załącznik nr 2 – wykaz usług 

 

 

 

 

 


