Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 10-09-2018
Numer ogłoszenia
1134358
Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną i trwałą techniką.
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 10 września 2018 r., do
godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze
Obsługi Klienta, osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego.
3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego
oraz napis: Oferta na kompleksową organizację i przeprowadzenie biegu głównego na 5000 m
oraz biegów dla dzieci upowszechniających i promujących wiedzę w zakresie
bioróżnorodności w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny –
bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pani Aneta Mielczarczyk, Pan Łukasz Bordak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
77 40 74 342

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. przygotowanie biegów dla dzieci, maksymalnie 300 uczestników na terenie Stadionu
Miejskiego w Krapkowicach przy ul. Olimpijskiej 1 w czterech kategoriach dla chłopców i w
czterech kategoriach dla dziewcząt:
- kategoria I do 4 lat – 200 m,
- kategoria II od 5 do 7 lat – 300 m,
- kategoria III od 8 do 10 lat – 400 m,
- kategoria IV od 11 do 13 lat – 500 m,
2. przygotowanie biegu głównego dla maksymalnie 500 uczestników na wyznaczonej trasie
leśnej w okolicach Stadionu Miejskiego w Krapkowicach przy ul. Olimpijskiej 1, zgodnie z
mapą trasy stanowiącą załącznik do umowy, podział na trzy kategorie dla kobiet i trzy
kategorie dla mężczyzn:
- kategoria I od 14 do 29 lat,

- kategoria II od 30 do 49 lat,
- kategoria III powyżej 50 lat,
oraz kategoria OPEN,
3. opracowanie regulaminu biegu,
4. utworzenie elektronicznych zapisów zawodników na stronie internetowej Wykonawcy,
5. przygotowanie listy startowej uczestników,
6. zapewnienie namiotu o wymiarach 3 m X 3 m, gdzie będzie znajdować się biuro zawodów,
namiot musi zostać rozłożony dzień przed organizacją biegów tj. 29.09.2018 nie wcześniej
niż o godzinie 15.00 i złożony dzień po zawodach tj. 1.10.2018 r. najpóźniej o godzinie 8.30
na Stadionie Miejskim w Krapkowicach przy ulicy Olimpijskiej 1,
7. zapewnienie pełnej obsługi biura zawodów – prowadzenie zapisów, rejestracji, wydawanie
pakietów startowych, minimum pięć stanowisk,
8. przygotowanie oświadczeń o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach
sportowych, klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych, zgody rodziców dla zawodników
niepełnoletnich, kart zawodników do biura zawodów,
9. zapewnienie spikera zawodów, przygotowanie list uczestników,
10. przygotowanie wyników w wersji elektronicznej i papierowej na dekoracje,
11. umieszczenie wyników na stronie internetowej Wykonawcy,
12. ustawienie na miejscu STARTU/METY biegu głównego pneumatycznej bramy startowej,
13. przygotowanie zegara świetlnego wyświetlającego czas zmagań,
14. przygotowanie numerów startowych dla zawodników,
15. zapewnienie elektronicznego pomiaru czasu,
16. przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie wyznaczonej trasy biegu głównego,
17. zapewnienie obsługi pilota na trasie biegu głównego,
18. zapewnienie sędziego sportowego,
19. zapewnienie fotografa, który wykona minimum 200 zdjęć w rozdzielczości minimum 36
mln pikseli,
20. nabycie praw autorskich do tekstów oraz fotografii z możliwością ich wykorzystania do
innych celów nie związanych z przedmiotem zamówienia,
21. zapewnienie nagłośnienia,
22. zapewnienie Konferansjera sportowego w trakcie wydarzeń,
23. zapewnienie uczestnikom biegów wody na mecie, 550 butelek wody niegazowanej i 250
butelek wody gazowanej o pojemności minimum 500 ml,
24. zapewnienie 500 zestawów - napój izotoniczny (minimum 500 ml) + baton energetyczny
(minimum 80 g) dla uczestników biegu głównego,
25. zapewnienie 500 posiłków regeneracyjnych dla uczestników biegu głównego, w których
skład wchodzi opakowanie styropianowe trzymające ciepło, jednorazowy widelec, makaron z
sosem bolognese – 200 g/porcja lub makaron z sosem truskawkowym – 200 g/porcja (350
porcji makaronu z sosem bolognese i 150 porcji makaronu z sosem truskawkowym),
26. zapewnienie 300 zestawów poczęstunku dla dzieci - baton (minimum 50 g) + sok w
butelce (minimum 500 ml),
27. zapewnienie namiotu o wymiarach 20 m X 10 m z 45 kompletami ławo-stołów, podium
do dekoracji i podestem o wymiarach 4 m X 6 m, gdzie będzie odbywać się dekoracja dzieci
biorących udział w biegach, namiot musi zostać rozłożony dzień przed organizacją biegów tj.
29.09.2018 nie wcześniej niż o godzinie 15.00 i złożony dzień po zawodach tj. 1.10.2018 r.
najpóźniej o godzinie 8.30 na Stadionie Miejskim w Krapkowicach przy ulicy Olimpijskiej 1,
28. zapewnienie ochrony w celu zabezpieczenia namiotu oraz toalet, w łącznym wymiarze 27
godzin na Stadionie Miejskim,
29. zapewnienie minimum 3 kabin sanitarnych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych oraz
umywalki, kabiny muszą zostać rozstawione dzień przed organizacją biegów tj. 29.09.2018

nie wcześniej niż o godzinie 15.00 i zabrane dzień po zawodach tj. 1.10.2018 r. najpóźniej o
godzinie 8.30,
30. zapewnienie zabezpieczenia medycznego podczas biegów w wymiarze 6 godzin,
31. ubezpieczenie imprezy NW + OC,
32. zapewnienie obsługi, dowozu, montażu sprzętu nagłośnieniowego, bramy startowej,
zegara świetlnego,
33. Wykonawca jest zobowiązany do wzięcia udziału w co najmniej 6 spotkaniach roboczych
w siedzibie Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Popularyzacja aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych połączone z
upowszechnianiem wiedzy w zakresie bioróżnorodności.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie biegu głównego
na 5000 m oraz biegów dla dzieci upowszechniających i promujących wiedzę w zakresie
bioróżnorodności w ramach projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny –
bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO),
Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla
działania 5.1 ochrona różnorodności biologicznej. Organizacja biegów w dniu 30.09.2018 r.

Kod CPV
92620000-3

Nazwa kodu CPV
Usługi w zakresie sportu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

92622000-7 – Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych

Harmonogram realizacji zamówienia
Organizacja biegów w dniu 30.09.2018 r.

Załączniki


Zaproszenie do zlożenia oferty

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie
1) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: zorganizował co najmniej 3
ogólnodostępne biegi, w których uczestniczyło tj. wystartowało minimum 100 osób (w
każdym z biegów).
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 2 do
Zaproszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1
b) wykaz usług – załącznik Nr 2
c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie w
przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z
właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca.
d) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w
szczególności odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu
przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie
wynika - wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem – w
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie
wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego
zakres - wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryterium – cena (brutto) – 100 %
2. Sposób oceny ofert:
aa/ab x 100 = ilość punktów
gdzie:
aa – najniższa cena ofertowa
ab – cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Adres
Piastowska 14
45-082 Opole
opolskie , Opole

Numer telefonu
775416410

Fax
775416411

NIP
7543077565

Tytuł projektu
Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny- bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki,
Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego

Numer projektu
RPOP.05.01.00-16-0001/17-00
Liczba wyświetleń: 1

