Warszawa, dn. 14.11.2022
ZAPYTANIE KONKURSOWE
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser
zwany dalej Zamawiający
zaprasza do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na organizację regat:
„Finał Pucharu Polski Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser, Mistrzostwa PSKL w
klasie ILCA 4 kobiet open, U18 K i M” połączonych z oficjalną ceremonią zakończenia
rywalizacji w Pucharze Polski 2023.
zwany dalej Finałem PP

I . NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser
ul. Wał Miedzeszyński 397
03-942 Warszawa
mail: kontakt@klasalaser.pl
II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA
1. Informacje ogólne:
Termin regat: 28.09 - 30.09.2023 r. (patrz uwaga cz. VII pkt. 3)
Regaty rozegrane zostaną w poniższych klasach:
 Ilca 7,
 Ilca 6,
 Ilca 4.
Ramowy program:
 27.09 – zgłoszenia do regat. Otwarcie biura regat,
 28.09-30.09 – wyścigi,
 30.09 około godz. 18.00 - uroczysta ceremonia zakończenia w trakcie której nastąpi:
zakończenie regat Finału PP, podsumowanie klasyfikacji rocznej Pucharu Polski w
klasach Laser, uroczysta kolacja.
2.

Szczegółowy opis:

1. Regaty:








Powinny być zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z przepisami regatowymi i
regulaminami PZŻ oraz regulaminem PSKL.
Kandydaturę Sędziego Głównego regat i Zespól Protestowy wraz z Przewodniczącym
przedstawi Zarząd PSKL na 45 dni przed regatami.
Ilość sędziów przepisu 42 musi być dostosowana do ilości zawodników. Minimum
jeden sędzia na jedną flotę.
Powinny być otwarte oficjalnym rozpoczęciem stosownym dla ich rangi.
Lokalizacja regat zaproponowana przez organizatora powinna gwarantować
odpowiednią liczbę przystępnych cenowo miejsc noclegowych z możliwością
wyżywienia dla uczestników regat i osób towarzyszących. Koszt pobytu pokrywają
uczestnicy.
Powinny posiadać patronat medialny. Proszę wymienić w ofercie.

2. Ceremonia zakończenia
Organizator powinien zapewnić:








salę z nagłośnieniem i miejscami do siedzenia dla ok. 200 osób,
scenę lub inne miejsce (w ramach sali), w którym nastąpi dekoracja zwycięzców regat
i Pucharu Polski,
catering na uroczystą kolację dla 150 osób. Prosimy założyć taką liczbę osób do
Państwa wyceny i podać kwotę całkowitą dla 150 osób (kwota jednostkowa będzie
kwotą całkowitą, podzieloną przez 150).
medale i nagrody regat Finału PP – prosimy o wyszczególnienie kwoty z budżetu
regat przeznaczonej na medale i nagrody. Przewidujemy rozdanie ok 40 nagród
(puchary i/lub medale) za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Dokładna specyfikacja nagradzanych kategorii zostanie uzgodniona z
organizatorem.
dodatkowe atrakcje dla uczestników (prosimy o wyszczególnienie w ofercie).

W trakcie ceremonii nagrodzeni zostaną oddzielnie zdobywcy Pucharu Polski w swoich
kategoriach wiekowych. Ceremonia powinna mieć uroczysty i wyjątkowy charakter.
Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser zapewni:





pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu ceremonii (scenariusz, prowadzący),
wsparcie merytoryczne w organizacji ceremonii zakończenia części oficjalnej (ceremonia
rozdania nagród) i nieoficjalnej (uroczysta kolacja i inne atrakcje),
finansowanie nagród w klasyfikacji rocznej Pucharu Polski.
wsparcie promocyjne i marketingowe.

Prosimy o podanie informacji organizacyjno – finansowych umożliwiających właściwą ocenę
w pkt. IV, zgodnie ze szczegółowym opisem jej składników w pkt. III.
Wysokość wpisowego do regat musi być zgodna ze stosownymi rozporządzeniami Polskiego
Związku Żeglarskiego.
Prosimy, pamiętajcie Państwo, że impreza sportowa jest przeznaczona głównie dla młodych
uczestników.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:





posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
być podpisana czytelnie przez uprawnione osoby.
zawierać niezbędne informacje, które podlegać będą ocenie (pkt. IV):
1/ organizacyjne w zakresie posiadanej infrastruktury i jej obsługi: m.in. ilość statków
i motorówek, ilość sędziów trasy, ilość sędziów zespołu protestowego, ilość obsługi
technicznej na wodzie i na lądzie, ilość slipów, zaplecze portowe;
2/ budżet przeznaczony na nagrody i medale regat Finału PP oraz uroczystą kolację.

IV. OCENA OFERT
W rozstrzygnięciu konkursu będą brane pod uwagę następujące czynniki :

Składniki oceny
1 Infrastruktura
2 Budżet (nagrody i uroczysta kolacja)
Razem

waga [%]
0,50
0,50
100%

V. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT MIEJSCE I TERMIN
OTWARCIA OFERT
1. Miejsce składania ofert:
Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser
ul. Wał Miedzeszyński 397
03-942 Warszawa
2. Termin składania ofert:
do 30 listopada 2022 r.
3. Sposób składania ofert:
wyłącznie pocztą / kurierem lub osobiście w kopercie opatrzonej opisem:
“KONKURS NA ORGANIZACJĘ REGAT FINAŁ PUCHARU POLSKI PSKL”
UWAGA: oferty nadesłane drogą mailową lub dostarczone po terminie nie będą brane pod
uwagę. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić oferentów o wyjaśnienia dotyczące
treści złożonych ofert. Zamawiający składać będzie ewentualne pytania do oferentów.
Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 14 grudnia 2022r.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz podania informacji na stronie PSKL.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszystkie pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu powinny być przesłane
wyłącznie drogą elektroniczną na adres kontakt@klasalaser.pl.
2. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
3. Regaty Finału PP planujemy rozegrać 2-3 tygodnie po Mistrzostwach Polski. Data
Finału PP zawarta w ofercie konkursowej jest na tym etapie propozycją i może zostać
zmieniona z uwagi na uwarunkowania terminarza rozegrania Mistrzostw Polski przez
PZŻ. Prosimy oferentów o wzięcie pod uwagę elastyczności terminu Finału PP.
4. W przypadku otrzymania więcej, niż dwóch ofert rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
dwu etapowo. W pierwszym etapie Komisja Sportu i Upowszechniania PSKL wyłoni

dwie najlepsze oferty i przedłoży Zarządowi PSKL. W drugim etapie Zarząd PSKL
wyłoni zwycięzcę.
5. Ze zwycięzcą konkursu zostanie zawarta umowa zgodna z przedłożoną ofertą.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podawania przyczyn.
Prezes PSKL
Maciej Bardan

