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Ogłoszenie dotyczące szacowania wartości zamówienia na realizację usługi pn.  

 

Kompleksowe  zorganizowanie i koordynowanie  4 tematycznych pikników dzielnicowych 
dedykowanych młodzieży  i społeczności lokalnej w ramach  partycypacji społecznej projektu  

pn. „ CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w 
Chorzowie wspierającego  ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego 

otoczenia” , współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014- 2020 

 

Przedstawione zapytanie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym, a jedynie ogłoszeniem 

dot. szacowania wartości zamówienia. 

Miasto Chorzów  zaprasza wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do zapoznania 

się z treścią zapytania ofertowego i przesłania wypełnionego formularza szacunkowej wyceny 

zamówienia na adres   e-mail  :   bfz@chorzow.eu  (w tytule wiadomości należy wpisać „CUMA – 

PIKNIKI”)  w terminie do 09/03/2017r. Formularz szacunkowej wyceny zamówienia stanowi 

załącznik nr 4 do ogłoszenia.   

Projekt „CUMA – Projekt …”  zakłada przygotowanie warunków do utworzenia w mieście Centrum Usług 

Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży tj. miejsca, w którym usamodzielniani wychowankowie 

pieczy zastępczej , absolwenci oraz młodzież w wieku do 25 lat otrzymają  kompleksowe wsparcie edukacyjno-

doradcze ukierunkowane na podejmowanie działań mających na celu ich aktywizację zawodową i społeczną. 

Jednocześnie,  przez działania realizowane przez młodzież CUMY, projekt ma za zadanie wykreować - przywrócić 

utraconą tożsamość i funkcję Rynku jako przestrzeni integrującej mieszkańców Chorzowa.  Siedziba „CUMY” 

będzie zlokalizowana w parterze kamienicy przy ul. Wolności 3 , położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku.  

W dalszej części opisu przedmiotu zamówienia ww. Projekt nazywany jest w skrócie „CUMA”.  

Efektem finalnym wszelkich działań objętych Projektem „CUMA” jest stworzenie – m.in. w oparciu o narzędzia 

partycypacji społecznej  - wzorcowego  programu rzeczowo – czasowego „CUMY”  jako ośrodka dla młodzieży , 

przy założeniu możliwości implementacji tegoż programu  w innych dzielnicach Miasta wymagających działań 

rewitalizacyjnych lub miastach o podobnych problemach.   

Powyższe nie jest możliwe do zrealizowania bez udziału wszystkich interesariuszy miasta oraz wsłuchania się w 

głos lokalnej społeczności. Mieszkańcy,  w tym młodzież, lokalni przedsiębiorcy, instytucje publiczne, członkowie 

grup formalnych i nieformalnych to fundament i serce całego miasta, dlatego też udział powyższych w działania 

rewitalizacji miasta jest nieodzowny.  

Celem organizowanych pikników  jest zatem stworzenie dogodnych warunków integracji społeczności lokalnej  

przy jednoczesnym przybliżeniu idei projektu, promocji projektu i informacji o projekcie.  Dobra zabawa podczas 

pikników ma być okazją do przekazania uczestnikom pikników nie tylko  informacji na temat CUMY jako nowego 

miejsca w mieście dedykowanego młodzieży, ale również powinna wzbudzać w ich świadomości wolę włączenia 

się w  tworzenie CUMY oraz współdziałania.   

Ponadto, celem pikników jest przedstawienie – zwłaszcza osobom  młodym  – możliwości rozwoju swoich 

zainteresowań i pasji w powiązaniu z ich realizacją w życiu zawodowym. Pikniki mają być m.in.  okazją do 

zaprezentowania  szeregu profesji atrakcyjnych  z punktu widzenia młodej osoby, zarówno  pod kątem 

zatrudnienia, jak i satysfakcji z jej wykonywania, a tym samym nawiązywać do oferty jaką docelowo będzie 

realizować „CUMA”.  
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje kompleksowe zorganizowanie i koordynowanie 4 tematycznych pikników  
w 4 dzielnicach miasta Chorzów tj. w dzielnicach :   

Centrum, Chorzów II, Chorzów Batory oraz  Chorzów Stary. 

 

Kod CPV : 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez 

1. Miejsca i terminy realizacji pikników :  

1.1. dzielnica  Centrum -  płyta Rynku (przed gmachem Urzędu Miasta)  -  

termin  : 05 maja 2017r.  

1.2.  dzielnica Chorzów Stary -  teren Starochorzowskiego Domu Kultury,  

ul. Siemianowicka 59,  termin  : 13 maja 2017r.  

1.3. dzielnica Chorzów Batory – skwer pomiędzy ulicami  Łukasińskiego, Karłowicza, Odrowążów i 

Zwycięstwa zwany potocznie "Górką",  termin : 19 maja  2017r.  

1.4. dzielnica  Chorzów II - teren Centrum Inicjatyw Społecznych , ul. 3 Maja 18  

termin : 26 maja  2017r.   

 

Uwaga : powyższe lokalizacje oraz terminy mogą ulec zmianie!  

2. Czas trwania pikników :  

2.1. Początek każdego pikniku : 12.00 (gotowość na 10.30), koniec o godz. 16.00 

2.2. Montaż   : dzień wcześniej  , demontaż – zaraz po imprezie   

 

Każdy piknik będzie złożony z następujących części  :  

1. część oficjalna : otwarcie pikniku przez Zamawiającego, powitanie uczestników i zapoznanie ich z 

ideą Projektu „CUMA”  

2. część integracyjna obejmująca gry i zabawy o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym ,  

3. część artystyczna  obejmująca koncerty/występy zespołów muzycznych oraz występ kabaretowy  

4. część oficjalna : zakończenie pikniku  

 

Obszar realizacji każdego pikniku zostanie podzielony tematycznie na następujące strefy :  

a. Strefa dziecięca  - obejmująca minimum 6 następujących  atrakcji :  1 dmuchana zjeżdżalnia, 1 zamek 

dmuchany, 1 suchy basen z piłeczkami, trampolina do skakania, pokaz baniek mydlanych, malowanie 

buziek zmywalnymi farbkami hipoalergicznymi (posiadającymi atest Państwowego Zakładu Higieny) ,  

b. Strefa aktywizacji zawodowej  - obejmująca zorganizowanie minimum 3 stanowisk związanych z 

zapoznaniem uczestników z różnymi zawodami  , np. fryzjerstwo, kosmetyka, gastronomia, masażysta 

itp.  

c. Strefa alternatywnych form spędzania  czasu  - obejmująca zorganizowanie minimum 3 stanowisk 

związanych z różnymi formami  spędzania wolnego czasu , np. rękodzieło,  modelarstwo, szachy,  

graffiti, , style walk,  ścianka wspinaczkowa  itp.  

Uczestnicy pikniku, zwłaszcza młodzież,  mają mieć możliwość osobistego doświadczenia  ww. form. 

 

3. Grupa docelowa : wszyscy mieszkańcy Chorzowa  
prognozowana ilość uczestników każdego z pikników to około 600 osób.  
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Podana liczba ma jedynie charakter orientacyjny dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników z przyczyn niezależnych od niego. Pikniki mają charakter 

otwarty -  każdy może skorzystać z jego atrakcji, Zamawiający zatem  nie jest w stanie przewidzieć dokładnej 

ilości uczestników.  

 

Powyższe stanowi podstawę do szacowania wartości zamówienia, a w kolejnym etapie  porównania ofert, 

dokonania ich oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. W żadnym przypadku nie stanowi to ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do realizacji usługi w podanej ilości, a Wykonawcy, z którym zostanie zawarta 

umowa w wyniku ogłoszonego postępowania po dokonaniu szacowania wartości zamówienia nie będzie 

przysługiwało roszczenie w sytuacji mniejszej lub większej ilości uczestników poszczególnych pikników przez 

Zamawiającego iż prognozowane.  

 

KORZYSTANIE Z WSZYSTKICH ATRAKCJI PRZEWIDZIANYCH W RAMACH PIKNIKU,  
W TYM POCZĘSTUNKU JEST WOLNE OD OPŁAT. 

 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia   

Zamówienie obejmuje następujące powiązane ze sobą  merytorycznie  zadania :  

I. Organizacja miejsca imprezy na terenie poszczególnych dzielnic Chorzowa,  w tym: 

1. Zapewnienie podłączenia przyłączy elektrycznych umożliwiających podłączenie wszelkiego 

rodzaju sprzętu technicznego.  

2. Zapewnienie bezawaryjnej pracy podczas pikniku  wszystkich urządzeń zasilanych energią 

elektryczną. Wykonawca pokryje koszty zużycia energii.  

3. Zapewnienie wynikających z przepisów prawa norm w zakresie bezpieczeństwa     

przeciwpożarowego, wyznaczenia koordynatora  do spraw bezpieczeństwa oraz 

zabezpieczenia  medycznego tj. zapewnienie karetki pogotowia wraz z ratownikiem 

medycznym.  

4. Zabezpieczenie terenu imprezy i zapewnienie odpowiedniej liczby  osób do  pilnowania 

porządku podczas imprez tak, aby maksymalnie uniemożliwić wnoszenie na imprezę broni, 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

materiałów łatwopalnych, napojów alkoholowych, środków odurzających substancji 

psychoaktywnych, itp.   

5. Zapewnienie ubezpieczenia imprezy, w szczególności ubezpieczenie OC i NNW oraz uzyskanie 

wszelkich pozwoleń wynikających z przepisów prawa.  

6. Zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego  (toalety przenośne – min. 3 sztuki  oraz 

umywalki z mydłem w płynie  i ręcznikiem papierowym  -   min. 2 szt. każde z urządzeń), 

ustawione w miejscach widocznych odpowiednio oznakowanych w  odpowiedniej odległości 

od punktów gastronomicznych.  

7. Zapewnienie stałej  obsługi pikniku  w trakcie przygotowania, trwania oraz zakończenia całej 

imprezy. Wykonawca zapewni odpowiednią identyfikację  wizualną obsługi  -  jednolite 

koszulki typu t-shirt koloru niebieskiego lub białego (zgodnym z logotypem Projektu CUMA)  z 

widocznym logo Projektu „CUMA” w ilości odpowiadającej liczbie osób obsługujących 

imprezę.  

8. Zapewnienie osób sprzątających teren imprezy i tereny przyległe zanieczyszczone w jej 

wyniku, zarówno w trakcie trwania pikniku ,  jak i po jego zakończeniu.  

9. Zapewnienie namiotu reklamowego  wykonanego z  nieprzemakalnej/wodoszczelnej  

impregnowanej  tkaniny poliestrowej w  kolorze niebieskim lub białym ( zgodnym z 

logotypem Projektu CUMA )  o    powierzchni nie mniejszej niż 6m x 3m
 
wraz z informacyjno - 

promocyjnym oznakowaniem  namiotu logo Projektu CUMA.  W namiocie będzie znajdował 
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się punkt Projektu, dlatego Wykonawca musi zabezpieczyć  4 krzesła oraz 2 stoły o  

powierzchni  umożliwiającej rozłożenie materiałów promocyjno-informacyjnych oraz   

pozwalającej na jednoczesne prowadzenie rozmowy i sporządzanie  notatek,   gdzie 

uczestnicy imprezy będą mogli indywidualnie pozyskać informacje na temat idei CUMY oraz   

będą mieli możliwość  złożenia swoich  wniosków  i rekomendacji. Materiały promocyjno-

informacyjne oraz obsługę punktu zapewnia Zamawiający.   

10. Przygotowanie miejsca centralnego pikniku  oraz ustawienie rozkładanej  i zadaszonej sceny o 

rozmiarze 6m x 4m umożliwiającej występy zespołów, grup tanecznych oraz organizację 

zabaw animacyjno-konkursowych dla uczestników pikniku. Scena powinna być widocznie 

oznakowana logotypem Projektu CUMA .   

11. Zapewnienie oświetlenia scenicznego, estradowego składającego się z minimum 6 x reflektor  

typu  pc 500-1000 W , 4 urządzenia ruchome typu wash (żródło światła led RGB, muszą  

posiadać funkcję  zoom) , 5 urządzeń typu spot minimum 250 MSR.  

12. Zabezpieczenie zadaszonych miejsc  (namiotów) niezbędnych do utworzenia Stref 

tematycznych  :  Strefa dziecięca , Strefa aktywizacji zawodowej i Strefa alternatywnych form 

spędzania  czasu . Ilość namiotów zależna jest od oferty wykonawcy. Namioty  muszą być 

wykonane z  nieprzemakalnej/wodoszczelnej impregnowanej  tkaniny poliestrowej o kolorze 

niebieskim lub białym (zgodnym z logotypem  CUMY) wraz z informacyjno - promocyjnym 

oznakowaniem  namiotu logo Projektu CUMA, o  powierzchni nie mniejszej niż  6m x 3m. 
 
 

13. Zapewnienie  zadaszonego  miejsca  spożycia posiłku poprzez  ustawienie ław  i stołów do 

biesiadowania (zadaszenie w formie namiotów  lub parasoli – w kolorze zgodnym z 

logotypem  CUMY i oznakowanych logo Projektu CUMA).  

14. Niezwłocznego zdemontowania sceny oraz wszelkich innych obiektów 

towarzyszących (nagłośnienia, oświetlenia itp) . oraz uprzątnięcia terenu organizacji 

pikniku oraz terenu przyległego z powstałych  zanieczyszczeń.  

WYKONAWCA PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ WSZELKIE 
SZKODY POWSTAŁE U OSÓB TRZECICH ZAISTNIAŁE W ZWIĄZKU I W CZASIE PIKNIKU 

 

II.  Zabezpieczenie oprawy muzycznej imprezy 

1. Zapewnienie niezbędnego sprzętu do nagłośnienia muzycznego dostosowanego do wielkości 

nagłaśnianej powierzchni, minimum   2500W  na stronę , zgodne z riderami technicznymi 

artystów. 

2. Zapewnienia co najmniej trzech mikrofonów bezprzewodowych.  

3. Zapewnienie urozmaiconego podkładu muzycznego, który będzie odtwarzany przez cały czas  

trwania imprezy. Wszelkie zgody i koszty związane z wykorzystaniem podkładów muzycznych 

( w tym prawa autorskie)  ponosi Wykonawca.  

4. Zapewnienie pełnej i profesjonalnej obsługi techniczno-akustycznej: min. 2 osoby.  

5. Zapewnienie zespołu muzycznego (na każdy piknik inny ) oraz atrakcji występującego z     

repertuarem popularnej muzyki rozrywkowej dostosowanej do odbiorców, czyli młodzieży 

oraz  rodzin z dziećmi.  

6. Zapewnienie zespołu prezentującego krótki 30 minutowy program kabaretowy nawiązujący 

do kultury śląskiej. Fabuła i scenariusz przedstawienia powinien mieć elementy edukacyjne, 

być dostosowany do wieku osób od 8 lat i starszych, nie zawierać elementów 

nieprzyzwoitych czy gorszących. Program powinien być realizowany przez minimum 2 osoby. 
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III.  Profesjonalna obsługa pikników,  tj.: 

1. Zapewnienie konferansjera  - wymagania opisane w warunkach udziału w postępowaniu.   

2. Zapewnienie osób do kompleksowej obsługi pikniku, w tym Stref tematycznych  oraz 

wykwalifikowanych  animatorów prowadzących wątek tematyczny pikniku  i angażujących 

poprzez konkursy i zabawy społeczność lokalną (atrakcje powinny być przygotowane dla 

różnych grup wiekowych tj. dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) - wymagania opisane w 

warunkach udziału w postępowaniu.  Animatorzy muszą być obecni przy każdej atrakcji 

/stanowisku.    

3. Zapewnienie drobnych nagród i upominków dla uczestników konkursów zaproponowanych w 

scenariuszach pikników.  

IV.  Obsługa  gastronomiczna  :  w postaci  stoisk gastronomicznych , gdzie będzie  serwowany 

uczestnikom pikników  bezpłatny  poczęstunek o zróżnicowanym  asortymencie w ilości 

odpowiedniej do  liczby gości.    

Na poczęstunek będzie się składać :  

a) danie ciepłe w postaci : żurku śląskiego lub bograczu lub innego dania zaproponowanego przez Wykonawcę 

(waga 1 porcji = min. 300 gr) wraz z pieczywem (bez ograniczeń) ,  

b) napoje w postaci wody mineralnej gazowanej oraz  niegazowanej  lub innego napoju zaproponowanego 

przez Wykonawcę (woda/napój butelkowany  o pojemności min. 0,33 l - po 2 butelki na osobę)  ,  

c) ciasto domowe - minimum 2 rodzaje  (waga 1 porcji = min. 80 gr) , po 2 porcje na osobę,  

d) przekąska w postaci waty cukrowej lub pop-cornu innej przekąski zaproponowanej  przez Wykonawcę  -  

bez ograniczeń  

Wykonawca , oprócz ww.  poczęstunku może zaproponować rozszerzenie menu o dodatkowe  dania .   
Ostateczny skład menu zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.    

W TRAKCIE TRWANIA PIKNIKU NIEDOZWOLONA JEST DYSTRYBUCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH!  

 W ramach obsługi gastronomicznej Wykonawca zobowiązany będzie do: 

� zapewnienia miejsca spożycia posiłku o którym mowa w pkt I.13 OPZ  

� zapewnienia dostatecznej ilości pojemników  na odpady w miejscu wydawania oraz spożywania 

posiłków , wraz z ich bieżącym opróżnianiem i dbaniem o czystość w tym obszarze,   

� obsługi punktów gastronomicznych w trakcie trwania imprezy oraz do bieżącego utrzymania  

czystości w granicach swojego obszaru, 

� do wydawania posiłków i napojów  w naczyniach jednorazowych,  

� do posiadania sprawnych i bezpiecznych  instalacji i urządzeń służących realizacji obsługi 

gastronomicznej,  

� uzyskania na własny koszt we własnym zakresie i w odpowiednim czasie wszelkich zezwoleń 

koniecznych do realizacji obsługi gastronomicznej,  

WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI PODCZAS TRWANIA PIKNKU 

ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU PONOSI WYKONAWCA 
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5. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu 

 

         Ocena spełniania warunków  udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych w pkt. 6 

dokumentów i oświadczeń złożonych przez Oferenta wraz z ofertą. Mimo, iż niniejsze ogłoszenie nie 

jest zapytaniem ofertowym, a jedynie szacowaniem wartości planowanego zamówienia,  

Zamawiający podaje  warunki udziału w postępowaniu traktując je  jako  istotne  w szacowaniu 

wartości.   

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana według formuły :  

„Spełnia-nie spełnia”. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu :  

6.1.  Dysponowanie odpowiednimi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia –  

Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – tj. konferansjera  oraz  animatorów posiadających doświadczenie w prowadzeniu gier i 

zabaw podczas co najmniej 5 imprez rekreacyjnych o liczbie uczestników nie mniejszej niż 300 osób.   

Weryfikacja: oświadczenie Wykonawcy, że osoby i podmioty które będą wykonywać zamówienie lub 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do 

wykonania zamówienia. Liczba animatorów uzależniona jest od liczby atrakcji zaproponowanych 

przez Wykonawcę na etapie  składania ofert, jednak nie mniej niż 6 animatorów. Wykonawca 

potwierdza spełnienie warunku poprzez wypełnienie   Załącznika  nr 1   -  Wykaz osób zdolnych  do 
wykonania zamówienia   

 

6.2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji zamówienia –  

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się należytym zrealizowaniem co najmniej 
3 usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. usłudze 

polegającej na zrealizowaniu imprez plenerowych z udziałem co najmniej 300 osób. Zamawiający 

żąda przedłożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 36 miesięcy 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 zostały wykonane  

(Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych  usług  ) oraz dowodów potwierdzających, że wymienione na 

wykazie usługi zostały wykonane należycie.  Zamawiający wyjaśnia, że do wszystkich wymienionych 

na wymaganym wykazie usług należy dołączyć referencje bądź inne dowody potwierdzające 
informacje zawarte w wykazie oraz należyte wykonanie usług. Dowodami mogą być poświadczenia 

lub oświadczenia Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia. 

6.3. Załączenia do oferty 4 scenariuszy działań piknikowych (dla każdego pikniku oddzielny 
scenariusz)  wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych punktów programu oraz punktów 

informacji zawodowej i alternatywnych form spędzania wolnego czasu uwzględniających charakter i 

tematykę pikników. Scenariusz musi zawierać wykaz proponowanych atrakcji w ramach każdej ze 

Stref tematycznych wraz z ich krótkim opisem. Ponadto, w scenariuszu należy uwzględnić liczbę 

proponowanych zabaw i konkursów integrujących lokalną społeczność wraz z ich krótką 

charakterystyką. Minimalna liczba gier, zabaw i konkursów wynosi 5 . Tematyka gier, zabaw i 
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konkursów powinna nawiązywać do idei przewodniej Projektu CUMA. Atrakcyjność scenariuszy 

stanowi kryterium oceny oferty.  

 

7. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie 

wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania. 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Opis kryteriów oceny Waga  w pkt  

1. Cena brutto  

za kompleksowe  zorganizowanie i koordynowanie  4 

tematycznych pikników dzielnicowych  liczona jako: 

 

(C minimalna : C oferty) × 70 punktów 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie 

wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na ostateczną 

cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną 

ostateczną, tzn.: zawierającą wszystkie dodatkowe koszty 

związane z realizacją usługi. 

 

 

 

 

70 

2. Doświadczenie Wykonawcy  

Pod uwagę będzie brana liczba usług, które Wykonawca  w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

wykonuje należycie, polegających na zorganizowaniu imprezy 

plenerowej z udziałem co najmniej 300 osób .  

Za każdą kolejną wymienioną usługę (powyżej trzech 

wymaganych jako warunek udziału w postępowaniu w pkt. 6.2.)   

Zamawiający przyzna 2 pkt. Maksymalna liczba punktów do 

uzyskania wynosi 10.  

 

Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 3 wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie.  

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal 

wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie 

powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
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uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej; 

c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz 

którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 

o których mowa powyżej. 

Przy przyznawaniu punktacji w tym kryterium pod uwagę będą 

brane wyłącznie usługi wykazane w ww. załączniku.  

 

3. Atrakcyjność  4  scenariuszy działań piknikowych. 

 

Ocenie będzie podlegał każdy scenariusz oddzielnie, a następnie 

zostanie wyliczona średnia arytmetyczna dla całości .  

 

Ocenie będzie podlegać   :  

a. sposób nawiązania scenariusza do tematyki spotkania –  
maks. 4 pkt :  

- scenariusz w ogóle nie nawiązuje do tematyki  - 0 pkt ;  

- scenariusz bardzo słabo  nawiązuje do tematyki  - 1 pkt ;  

- scenariusz dostatecznie nawiązuje do tematyki  - 2 pkt ; 

- scenariusz  wyraźnie  nawiązuje do tematyki – 3 pkt; 

- scenariusz jest całkowicie spójny z tematyką  - 4 pkt  

 

b.  łączna ilość animatorów  proponowanych przez 

Wykonawcę  (wraz z minimalną  liczbą 6 animatorów o 

których mowa w warunkach udziału w postępowaniu pkt. 

6.1.)  -   maks. 4 pkt : 
- od 7 do 9 animatorów  - 1 pkt,  

- od 10 do 12 animatorów  - 2 pkt,  

- od 13 do 15 animatorów  - 3 pkt,  

- powyżej 15 animatorów  - 4  pkt 

 

 c. ilość zaproponowanych gier, zabaw i konkursów  z 
uwzględnieniem odbiorcy (dzieci – młodzież – dorośli, w 
tym seniorzy )   - maks. 4 pkt : 
- poniżej 5 - 0 pkt,  

- od 6 do 8 - 1 pkt,  

- od 9 do 11  - 2 pkt,  

- od 12  do 14  - 3 pkt  

- powyżej 15 - 4  pkt 

 

d. ilość punktów/stanowisk  proponowanych w strefach 
tematycznych  b) i  c)  - maks. 8 pkt ,  
przy czym :  

dla  Strefy b) Strefa aktywizacji zawodowej    : maks. 6 

pkt :     

- od 4 do 7 - 2 pkt,  

- od 8 do 11 - 4 pkt,  

- powyżej 12 -  6 pkt  

 

dla Strefy c) Strefa alternatywnych form spędzania  czasu  

: maks. 2 pkt :  

- od 4 do 7 -  1 pkt,  
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- powyżej 8 – 2  pkt.  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w  oparciu o 

przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. 

8. Termin i sposób przygotowania wyceny 

Wycenę należy przesłać na adres e-mail :  bfz@chorzow.eu  (w tytule wiadomości należy wpisać 

„CUMA – PIKNIKI” w terminie do 09/03/2017r.  W razie pytań proszę o kontakt z Panią Halina 

Bulanda, tel. 600 318 444.   
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Załącznik nr 1  

Nie dotyczy szacowania 

 

------------------------------------------------- 

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)  

 

 

 

 

Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia – dot. warunku 6.1.   - minimum 5 imprez rekreacyjnych o 

liczbie uczestników nie mniejszej niż 300 osób  

 

 
L.p. 

Imię i nazwisko Funkcja   : 
konferansjer 

(K) lub 
animator (A) 

Nazwa usługi wraz z 
podaniem liczby 

uczestników imprezy 

Data wykonania 
usługi 

Nazwa i adres 
odbiorcy na rzecz 

którego wykonano 
usługę 

Nr strony 
oferty na której 

znajdują się 
dowody 

należytego 
wykonania 

usługi 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

------------------------------------------------- 

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)  
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Załącznik nr 2 

Nie dotyczy szacowania 

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

       (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Wykaz zrealizowanych usług - dot. warunku 6.2.  – min. 3 usługi odpowiadające  swoim rodzajem usłudze 
stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. usłudze polegającej na zrealizowaniu imprez plenerowych z udziałem 

co najmniej 300 osób   

 

L.p. Nazwa usługi wraz z 
podaniem liczby 

uczestników imprezy 

Krotki opis usługi 
pozwalający 

dokonanie oceny 
spełnienia warunku  

Nazwa i adres 
odbiorcy na rzecz 

którego wykonano 
usługę 

Data 
wykonania 

usługi 

 

Wartość 
brutto usługi 

w PLN  

Nr strony oferty 
na której 

znajdują się 
dowody 

należytego 
wykonania usługi 

1       

2       

3       

4       

5       

 

------------------------------------------------- 

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)  
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Załącznik nr 3  

Nie dotyczy szacowania 

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

       (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Wykaz zrealizowanych usług - dot. kryterium nr 2  - doświadczenie Wykonawcy   

 

L.p. Nazwa usługi wraz z 
podaniem liczby 

uczestników imprezy 

Krotki opis usługi 
pozwalający 

dokonanie oceny 
spełnienia 
kryterium 

Nazwa i adres 
odbiorcy na rzecz 

którego wykonano 
usługę 

Data 
wykonania 

usługi 

 

Wartość 
brutto usługi 

w PLN  

Nr strony oferty 
na której 

znajdują się 
dowody 

należytego 
wykonania usługi 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Uwaga  : maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2  wynosi 10.  

 

------------------------------------------------- 

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)  
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Załącznik nr 4   

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

       (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Formularz szacunkowej wyceny zamówienia pn.  

Kompleksowe  zorganizowanie i koordynowanie  4 tematycznych pikników dzielnicowych 
dedykowanych młodzieży  i społeczności lokalnej w ramach  partycypacji społecznej projektu  

pn. „ CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w 
Chorzowie wspierającego  ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego 

otoczenia” , współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014- 2020 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie dot. szacowania wartości zamówienia dla zadania jw. , informuję, że 

szacunkowa wartość wynosi  :  

netto   ……………………………………….PLN. 

brutto ………………………………………..PLN. 

 

 

 

------------------------------------------------- 

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)  

 


