
 

 
 
 Wrocław, dn. 29 maja 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
dot. WYCENY WYKONANIA USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO SYMULTANICZNEGO WRAZ 

Z WYNAJMEM SPRZĘTU DO TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów 

świadczenia usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka angielskiego na język polski i języka 

polskiego na język angielski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych oraz obsługą 

techniczną sprzętu na potrzeby międzynarodowej konferencji górniczej projektu „REMIX – 

inteligentne i zielone regiony górnicze UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, zgodnie 

z poniższymi szczegółami.  

Świadczenie jednorazowej usługi, polegać ma na wykonaniu:   

1. tłumaczenia ustnego symultanicznego przez dwóch tłumaczy w czasie maksymalnie 8 
godzin;  

2. wynajmu sprzętu do tłumaczenia ustnego symultanicznego – tzw. kabinowego, 
niezbędnego do przeprowadzenia usługi tłumaczenia symultanicznego oraz obsłudze 
technicznej sprzętu podczas trwania spotkania – 1 dzień. 
 

1. Szczegóły dotyczące tłumaczeń ustnych symultanicznych: 

a) podstawową jednostką obliczeniową dla tłumaczeń ustnych symultanicznych jest pełna 

godzina zegarowa pracy dwóch tłumaczy – pełna stawka: 

 jeśli czas tłumaczenia wynosi do 30 minut – połowa stawki, 

 jeśli czas tłumaczenia wynosi powyżej 30 minut – pełna stawka; 

b) tłumaczenia ustne symultaniczne będą realizowane podczas międzynarodowej konferencji 

na terenie miasta Wrocław; 

c) koszty dojazdu na miejsce wykonywanych tłumaczeń leżą po stronie Wykonawcy; 

d) Zamawiający zapewnia wyżywienie, jeżeli zostało przewidziane w agendzie. 

 

2. Szczegóły dotyczące wynajmu i dostarczenia sprzętu do tłumaczeń symultanicznych: 

a) kabina do tłumaczeń symultanicznych: 

 zapewniająca komfortowe warunki pracy dla dwóch tłumaczy z całą infrastrukturą, 

 dźwiękoszczelna, z pulpitem i dużym przeszkleniem umożliwiającym tłumaczom bieżący 

podgląd i obserwację zachowania przemawiającego, 

 spełniająca wszystkie wymagane normy (np. ISO 4043 w zakresie właściwości 

akustycznych) oraz posiadająca certyfikat CE oraz inne atesty, 

 posiadająca wszelkie niezbędne wyposażenie towarzyszące (nadajnik główny, jednostka 

centralna, pulpit dla tłumaczy, mikrofony, promiennik, odbiorniki ze słuchawkami itp.),  

 wraz z transportem na miejsce wydarzenia, montażem/demontażem i obsługą 

techniczną; 

b) bezprzewodowy zestaw (odbiorniki ze słuchawkami) umożliwiający uczestnikom konferencji 

odsłuchiwanie tłumaczenia symultanicznego z niezbędnym wyposażeniem; zestaw powinien 



 

 
zawierać  100 sztuk bezprzewodowych cyfrowych odbiorników dla słuchaczy ze słuchawkami, 

umożliwiających uczestnikom konferencji odsłuchiwanie tłumaczenia; wszystkie odbiorniki ze 

słuchawkami muszą posiadać odpowiedni zakres regulacji głośności, umożliwiający 

bezproblemowe korzystanie przez osoby z dysfunkcją słuchu; 

c) nadajniki i mikrofony dla tłumaczy, w tym 4 sztuki bezprzewodowych mikrofonów 

doręcznych do wykorzystania przez prelegentów i uczestników spotkania;  

d) głośniki umożliwiające nagłośnienie ogólne w sali konferencyjnej; 

e) 1 statyw na mikrofon bezprzewodowy; 

f) przewiduje się jednorazowe wynajęcie sprzętu do tłumaczeń ustnych na obszarze miasta 

Wrocław; 

g) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do tłumaczeń ustnych na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego i doprowadzić go do pełnej funkcjonalności i użyteczności na co 

najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, tj. podłączyć sprzęt, sprawdzić jego 

działanie oraz przygotować stanowisko do wydawania i zwracania odbiorników ze 

słuchawkami; 

h) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały czas wynajmu sprzętu do tłumaczenia 

kabinowego odpowiednio wykwalifikowanego pracownika obsługującego sprzęt od strony 

technicznej, jak również personel w odpowiedniej liczbie (2 osoby), do wydawania i 

późniejszego odebrania wydanego sprzętu (przy czym mogą być to te same osoby). 

 

2. Termin realizacji usługi: 

Usługa będzie realizowana w drugim kwartale 2019 r., w łącznym wymiarze czasu do 8 godzin. 

 

3. Zakres tematyczny tłumaczeń obejmuje: 

a) terminologię specjalistyczną z zakresu: górnictwa, gospodarki surowcami naturalnymi, 

gospodarki wydobywczo-przetwórczej, infrastruktury przemysłowej i górniczej, innowacji, 

technologii i procedur w górnictwie odkrywkowym i podziemnym, prawa górniczego, 

efektywności i polityki energetycznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, ładu 

przestrzennego, zagospodarowania terenów pogórniczych, turystyki przemysłowej, kształcenia 

i szkolenia, komunikacji i rozwiązywania konfliktów, spraw społecznych, form współpracy 

pomiędzy regionami partnerskimi, etc. 

b) terminologię specjalistyczną związaną z funduszami i problematyką Unii Europejskiej, 

c) terminologię specjalistyczną z zakresu prawa i administracji. 

 
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu w formie załączonego Formularza ofertowego drogą 
poczty elektronicznej na adres e-mail: remix@dolnyslask.pl  do dnia 12 czerwca 2018 r. 
Cena oferty powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Osoba do kontaktu:  
Ewelina Jarnut  - mail: remix@dolnyslask.pl, tel.: +48 71 776 99 08. 
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