Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości

Sopot, 29.06.2018
CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot
NIP 9570657546

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
nr 01/DP/2018
Dotyczy wyboru wykonawcy w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze otwartym pn.
„Bieg Drogą Dobra” w ramach projektu „Dobry Profil’ 2018”
w terminie 01.09.2018 r. – 31.10.2018 r. na terenie województwa pomorskiego
Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dobry Profil’ 2018” planowanego do realizacji
w ramach Programu II na realizację zadań Funduszu Sprawiedliwości, Priorytet I
Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje
Wykonawcy odpowiedzialnego za organizację wydarzenia – eventu o formule otwartej dla
uczestników zajęć, dzieci, młodzieży ze szkół woj. pomorskiego oraz pozostałych adresatów
wydarzenia.
I. ZAMAWIAJĄCY
CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, NIP 9570657546
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji jednodniowego wydarzenia
w formule otwartej o charakterze sportowym dla min. 200 osób planowanego do realizacji na
terenie województwa pomorskiego w przedziale czasowym od 01.09.2018 r. do 31.10.2018
r., podczas którego zaprezentowane zostaną przykłady prawidłowej postawy wobec zagrożeń
wzbogacone o wiele atrakcji dla uczestników. Caritas Archidiecezji Gdańskiej poprzez
organizację wydarzenia pn. "Bieg Drogą Dobra" ma na celu zaszczepienie w uczestnikach
ducha zdrowej sportowej rywalizacji w poszanowaniu swoich odmienności, słabości i
ograniczeń. Wszystkie działania podjęte podczas organizacji pt. "Bieg Drogą Dobra" będą
ukierunkowane na profilaktykę w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości.
Dokładna data i miejsce realizacji wydarzenia zostaną wskazane Wykonawcy przez
Zamawiającego niezwłocznie po ich ustaleniu.
1

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości

W części sportowej wydarzenia pn. "Bieg Drogą Dobra" planuje się nast. działania:
1) Bieg główny na dystansie 10 km,
2) Biegi dla dzieci i młodzieży:
a) w wieku 10 - 12 lat oraz dla osób z niepełnosprawnościami na dystansie 350m,
b) w wieku 13 - 15 lat na dystansie 700m,
3) Marsz nordic walking na dystansie 5 km.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 92622000-7 Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki:
- posiadają min. 5- letnie doświadczenie w organizowaniu wydarzeń sportowych o
charakterze zbieżnym z przedmiotem zamówienia,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
- posiadają potencjał kadrowy zdolny do wykonania zamówienia,
- nie są powiązani z Zamawiającym (oświadczenie o braku powiązań stanowi Załącznik nr 2),
- posiadają ubezpieczenie OC działalności ważne do dnia 31.10.2018 r.
Zakres usługi:
- realizacja usługi wyłącznie na terenie województwa pomorskiego na wskazanym przez
Zamawiającego obszarze i w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
- przygotowanie regulaminu udziału w wydarzeniu sportowym (regulamin musi być
zatwierdzony przez Zamawiającego),
- przygotowanie konceptu wydarzenia,
- przygotowanie map i tras biegów oraz nordic walking zgodnie z planowanym wydarzeniem
(wytyczenie i oznakowanie terenu zatwierdzone przez Zamawiającego),
- prowadzenie zapisów uczestników w elektronicznym systemie (zgodnie z ustaleniami z
Zamawiającym),
- zapewnienie bramy "Start/Meta",
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- zapewnienie sceny na czas trwania eventu,
- organizacja biura zawodów wraz z obsługą (namiot + agregat prądotwórczy),
- zapewnienie banerów reklamowych w ilości min. 4 sztuk informujących o planowanym
wydarzeniu (miejsce montażu banerów będzie uzgodnione z Zamawiającym),
- zapewnienie pakietów startowych dla uczestników (koperta, agrafki, numer, chip, napój,
koszulka biegowa funkcyjna),
- pomiar czasu (start/meta, zegar/starter),
- zapewnienie sędziów w składzie min. 4 os.,
- zapewnienie pracowników technicznych (również wspomagających zabezpieczenie trasy) w
składzie min. 6 os.,
- nagłośnienie imprezy,
- opłaty ZAIKS,
- zapewnienie konferansjera na czas trwania wydarzenia,
- zapewnienie szatni, depozytu i toalet,
- zapewnienie medali dla wszystkich uczestników,
- zapewnienie barierek na trasach,
- zapewnienie transportu na trasach planowanego wydarzenia,
- zapewnienie wymaganych pozwoleń,
- obsługa fotograficzna i filmowa wydarzenia (zakres obsługi zostanie ustalony z
Zamawiającym),
- zapewnienie zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego (zgodnie z obowiązującymi
przepisami),
- zapewnienie ochrony wydarzenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
- zapewnienie strefy relaksu dla uczestników biegów i nordic walking,
- zapewnienie fizjoterapeuty i/lub masażysty w składzie 2 osób,
- zapewnienie wody pitnej na trasach,
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- wyznaczenie Koordynatora Technicznego, który odpowiedzialny będzie m.in. za:
koordynowanie prac po stronie Wykonawcy, reklamę wydarzenia, aktywne wsparcie w
rekrutacji uczestników oraz odbędzie min. 10 spotkań z Zamawiającym w jego siedzibie
(łącznie w wymiarze min. 40 godz.),
- zapewnienie ubezpieczenia uczestników biegów i nordic walking.
Wybrany zgodnie z wymaganiami konkursu Wykonawca usługi odpowiedzialny będzie za
prawidłową i z zgodną z zapisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych realizację wydarzenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza montażu reklamy Wykonawcy na trasach aktywności.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
Przed powierzeniem części zamówienia podwykonawcom, wymagana jest zgoda
Zamawiającego.
6. Zamawiający informuje, że ilość uczestników z uwagi na odchylenia w wyniku nieobecności
uczestników może ulec zmianie. Zamawiający będzie płacił za faktyczne wykorzystanie usług
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, na podstawie protokołu spisanego przez
przedstawiciela Zamawiającego po zrealizowanym wydarzeniu i podpisanego przez
przedstawiciela Wykonawcy.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2018r.
Dokładna data i miejsce realizacji wydarzenia zostaną wskazane Wykonawcy przez
Zamawiającego niezwłocznie po ich ustaleniu.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przedstawić ofertę cenową w odpowiedzi do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna:
- być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej
treści,
- być opatrzona pieczątką firmową i podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
- posiadać datę sporządzenia i okres ważności oferty min. 30 dni,
- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
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- zawierać cenę jednostkową oraz wartość brutto,
- zawierać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczające
wykształcenie Koordynatora Technicznego Wykonawcy,
- zawierać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczające
doświadczenie Wykonawcy,
-zawierać podpisane załączniki: oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym oraz
oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
gdańsk@caritas.pl, pocztą/kurierem lub dostarczona osobiście na adres Zamawiającego:
CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot do dnia 06.07.2018
do godziny 14.00 wraz oświadczeniami Oferenta stanowiącymi Załącznik nr 1 oraz Załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania wraz z innymi wymaganymi dokumentami wskazanymi w pkt IV
zapytania.
W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić w
zamkniętej kopercie i opisanej: Wybór organizatora eventu pn. „Bieg Drogą Dobra” do
realizacji zadań na rzecz projektu „Dobry Profil’ 2018” oraz NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM
06.07.2018 przed godziną 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: Caritas Archidiecezji
Gdańskiej, adres: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
5. O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do
Zamawiającego.
6. Wyniki postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie po
ich dokonaniu na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.gdańsk.caritas.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
9. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gdansk.caritas.pl
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10. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest
Monika Dudek (e-mail: mdudek@caritas.pl).
VI. OCENA OFERT
1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych
polskich, z wyodrębnieniem ceny brutto i wartości brutto.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Skutki
finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie uwzględnienia wszystkich
okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają Wykonawcę.
3. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. IV niniejszego
Zapytania. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w
postępowaniu o Zamawiający dokona punktowej oceny ofert nieodrzuconych.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:
Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie (waga) kryterium

1

Cena

60 pkt

2

Kwalifikacje

40 pkt

I. Cena
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty ocenianej x 60 pkt = Liczba punktów
oferty ocenianej
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do
porównania cen ofert według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach łączna
cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.
II. Kwalifikacje
Punkty za kryterium „Kwalifikacje” zostaną przyznane na podstawie kryteriów wymienionych
poniżej.
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a) posiadanie wykształcenia min. średniego przez Koordynatora Technicznego - 10 pkt,
b) posiadanie wykształcenia kierunkowego przez Koordynatora Technicznego w zakresie
resocjalizacji – 15 pkt,
c) posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego w zakresie organizacji wydarzeń
sportowych przez Koordynatora Technicznego (np. menedżer sportu) – 15 pkt.
Poszczególne elementy związane z kryteriami będą oceniane na podstawie formularzy oceny
wypełnionych przez członków komisji będących pracownikami Zamawiającego. Komisja
ocenia w składzie min. 2 członków. Z poszczególnych ocen dokonanych przez członków
komisji zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
„Cena”, „Kwalifikacje”.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną. Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją
zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
5.Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze
najkorzystniejszej oferty (umieszczenie informacji na stronie internetowej).
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN,
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Wynagrodzenie będzie przekazane
na konto wybranego Wykonawcy.
7. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gdansk.caritas.pl
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
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