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Zapytanie ofertowe oprawa artystyczna na Turnieju z cyklu World Tour w Warszawie 
 
Warszawa, 3 kwietnia 2019r. 
 
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 
Polski Związek Piłki Siatkowej 
ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa 
NIP: 527-22-01-494  
www.pzps.pl, tel.: 22 4628220, Zamawiający jest płatnikiem VAT. 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
Świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz PZPS polegających na przygotowaniu oprawy 
artystycznej, muzycznej i spikerskiej, nagłośnienia oraz poprowadzeniu animacji publiczności 
(kibiców) w trakcie Turnieju w siatkówce plażowej z cyklu World Tour w Warszawie, który odbędzie 
się na boiskach Monta Beach Club w terminie od 12 do 16 czerwca 2019. 
 
Turniej World Tour jest eventem dla kibiców, rodzin i dzieci. Mecze rozgrywają się na terenie 
składającym się z boiska głównego (stadion), 3 boisk towarzyszących , 2 boisk rozgrzewkowych. Teren 
to również strefy animacji, zabaw, miejsc sponsorskich i sprzedażowych. 

Harmonogram WT 
12.06.   12.00 – 18.00 
13.06.     9.00 – 20.00 
14.06.    9.00 -  20.00 
15.06.  9.00 – 19.30,   ok 18.00 – 19.00  Ceremonia  
16.06.  10.30 -  18.30   ok  17.00 – 18.00 Ceremonia  
 
Kompleksowym przygotowaniu i zapewnieniu realizacji działań oprawy artystycznej, muzycznej i 
spikerskiej, w szczególności: 

1) Zapewnić niezbędny sprzęt do realizacji oprawy artystycznej (konsola, komputery) 
2) zapewnieniu obsady spikera (boisko główne), (wycena za dzień meczowy lub za godzinę), 

spiker musi posługiwać się językiem angielskim  
3) zapewnieniu obecności didżeja (boisko główne), (wycena za dzień meczowy lub za 

godzinę) 
4) nie mniej niż 1 występ zespołu cheerleaders w trakcie meczu na boisku głównym (wycena 

za dzień meczowy lub za występ),  
5) zapewnieniu animacji publiczności z wykorzystaniem komunikacji z kibicami za 

pośrednictwem aplikacji (wycena za dzień meczowy, prosimy o podanie scenariusza)  
6) zapewnieniu odpowiedniego nagłośnienia (na boisku głównym) (wycena za nagłośnienie, 

prosimy o podanie specyfikacji technicznej nagłośnienia) 
7) inne propozycje aktywności w trakcie przerw w meczach, między meczami, prezentacji 

drużyn 
8) Propozycja aktywności na terenie okalającym boiska (strefa piknikowa) 
 

Wszystkie aktywności musza uwzględniać protokół meczowy zgodnie z regulacjami Światowej 
Konfederacji Piłki Siatkowej FIVB.  

 
 

http://www.pzps.pl/
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Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oferta powinna zostać 
podpisana przez osobę reprezentującą potencjalnego oferenta. 
 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
Ofertę należy przesłać do PZPS do dnia 10 kwietnia 2019r. pocztą lub mailem (jej skan) na adres 
przetargi@pzps.pl  (dla Jarosław Karasiński). 
 
Kalkulacja ceny 
 
Prosimy o podanie ceny łącznej z wyspecyfikowaniem cen zgodnie z podziałami , które są w 
przedmiocie zamówienia.  
Dodatkowo prosimy o podanie innych ewentualnych kosztów za usługi dodatkowe, które mogą 
wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Preferowane będą oferty kompleksowe, obejmujące 
wszystkie wymienione w opisie punkty.  
PZPS nie zapewnia noclegów, wyżywienia, nie pokrywa kosztów transportu. Oferent powinien 

przedstawić swoje doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. Oferent musi posiadać 
odpowiednia polisę OC od prowadzonej działalności. 
 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
Jednym z kryterium wyboru będzie cena. Dodatkowo ważnym kryterium będzie doświadczenie 
oferenta.  
 
Inne ważne informacje: 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału wykonawcy w postępowaniu. 

 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 
W imieniu Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
 
 
 
Tomasz Karasiński 
Sekretarz Generalny PZPS 

mailto:przetargi@pzps.pl
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Załącznik Nr 1  

 

 

 

 

............................................... 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

 

 

 

Oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na oprawę artystyczną podczas turnieju World 

Tour w Warszawie dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej oświadczam/y, że spełniam/y 

warunki dotyczące: 

1)  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2)  Posiadania wiedzy i umiejętności i doświadczenia w realizacjach podobnych 

usług . 

3)  Posiadania odpowiedniego potencjału technicznego i ludzkiego 

zapewniającego sprawną, terminową realizację usługi. 

4)  Posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 

usług. 

 

 

 

 

…………..…………………… dnia …………. 2019 r. 

                                 (podpis/y osoby/osób  

reprezentujących Wykonawcę/Wykonawców) 
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Załącznik Nr 2  

 

 

 

 

 

 

............................................... 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

 

 

 

Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na oprawę artystyczną podczas turnieju World 

Tour w Warszawie dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej oświadczam/y, że nie podlegam/y 

wykluczeniu z postępowania zgodnie z warunkami wyspecyfikowanymi poniżej. 

 

 

 

…………..…………………… dnia …………. 2019 r. 

                                   (podpis/y osoby/osób  

reprezentujących Wykonawcę/Wykonawców) 

 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 

którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z 

wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
c) osoby fizyczne lub osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
d) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
e) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, chyba że wadium nie było żądane; 

f) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 
g) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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