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Konkurs na autorski program wydarzenia tematycznego  
i jego realizację 

Centrum Żeglarskie zaprasza do udziału w konkursie na autorski pomysł na organizację 
eventu oraz jego realizację podczas Finału regat The Tall Ships Races 2017 w Szczecinie. 
Konkurs jest skierowany do firm wpisanych do Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej i mających udokumentowane doświadczenie w organizacji wydarzeń 
specjalnych. 

Regulamin: 

1. Termin wydarzenia: 

I dzień – 04.08.2017, godz. 16.00-19.00 

II dzień – 05.08.2017, godz. 12.00-19.00 

III dzień – 06.08.2017, godz. 12.00-19.00 

III dzień – 07.08.2017, godz. 16.00-19.00 

2. Miejsce wydarzenia: Plac Adama Mickiewicza w Szczecinie 

3. Infrastruktura: Wydarzenie odbędzie się w namiocie kulistym o powierzchni 30 m2.  

Dane techniczne: 

3.1. Średnica: 6,29 m 

3.2. Wysokość na szczycie: 3,85 m 

3.3. Miejsca stojące: 44 os. 

3.4. Wejście frontowe. 

Do dyspozycji pozostają 3 stoły 1,75 m oraz 4 ławki 2,2m. 

4. Grupa docelowa: Namiot sferyczny stanie na terenie strefy dziecięcej i do takiej grupy 
powinien być skierowany event. 

5. Tematyka: Event organizowany przez Centrum Żeglarskie, jest częścią wydarzenia 
Finał regat The Tall Ships Races 2017 w Szczecinie i swoim charakterem musi do 
niego nawiązywać. 

6. Wytyczne: Oferent powinien zaproponować autorski projekt angażujący dzieci 
odwiedzające w wyznaczonych godzinach namiot sferyczny Centrum Żeglarskiego, 
podczas Finału regat The Tall Ships Races w Szczecinie (04-07.08.2017 r.). 
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Zorganizowane animacje muszą mieć również charakter promujący działalność 
Centrum Żeglarskiego.  

Za całość realizacji projektu (w tym m.in. obsługę, materiały, zaplecze techniczne) 
odpowiada firma, która wygra konkurs. 

7. Oferta konkursowa musi zawierać: 

7.1. Nazwę firmy.  

7.2. Dane firmy (adres, NIP, e-mail, numer telefonu, należy wskazać osobę do 
kontaktu). 

7.3. Szczegółowy opis realizacji projektu konkursowego. 

7.4. Ilość zaangażowanych osób podczas realizacji projektu (w tym ilość osób 
będąca w tym samym czasie w miejscu eventu). 

7.5. Cenę (kwota brutto i netto). 

7.6. Wykaz eventów zrealizowanych w ostatnich 2 latach (nazwa wydarzenia, 
termin, szacunkowa ilość uczestników, firma zlecająca). 

8. Termin złożenia ofert konkursowych: 14.07.2017 r. do godz. 15.00. 

9. Sposób składania ofert konkursowych: Prace należy składać w formie elektronicznej 
na adres: b.hendlik@centrumzeglarskie.pl. 

10. Na ocenę prac składają się: 

10.1. Pomysł – 70 pkt (opis planowanych działań – 0-20 pkt, ich atrakcyjność  –  
0-10 pkt, różnorodność – 0-10 pkt i adekwatność w odniesieniu do celów –  
0-10 pkt i grupy odbiorców – 0-10 pkt, zgodność z tematyką wydarzenia głównego  
0-10 pkt). 

10.2. Cena – 30 pkt 

 

Maksymalna ilość zdobytych punktów to 100. 

Wygra oferta, która dostanie największą ilość punktów spośród wszystkich złożonych 
prac. Komisja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru zwycięskiej pracy,  
o ile wszystkie złożone oferty nie będą spełniały progu minimalnego oceny – 70 pkt. 
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11. Procedura: Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Komisji Konkursowej 
celem sprawdzenia pod względem formalnym, przez co rozumie się: przedstawienie 
wszystkich wymaganych w punkcie 7 informacji oraz sprawdzanie oferty pod kątem 
zaistnienia oczywistych omyłek.  
W przypadku zaistnienia braków formalnych i oczywistych omyłek, nie dopuszcza się 
możliwości ich uzupełnienia, a oferta pozostaje bez rozpatrzenia. 
Następnie oferty trafiają pod obrady Komisji Konkursowej. Członkowie Komisji na 
podstawie swoich doświadczeń i informacji o działalności Centrum Żeglarskiego oraz 
o wydarzeniu The Tall Ships Races, oceniają złożone oferty pod względem 
merytorycznym i rekomendują jedną z nich Dyrektorowi Centrum Żeglarskiego,  
który dokonuje wyboru w formie Oświadczenia Woli.  
 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 18.07.2017 r. Zwycięska firma zostanie 
poinformowana o tym fakcie drogą mailową. Wyniki konkursu opublikowane będą 
również na stronie centrumzeglarskie.pl. 

13. Nagroda: Komisja konkursowa wyłoni 1 projekt, który zostanie zrealizowany podczas 
Finału Regat The Tall Ships Races 2017 w Szczecinie. Stosowna umowa na 
realizację oferty konkursowej zostanie podpisana ze zwycięską firmą do dnia 
28.07.2017 r.  

14. Składający ofertę konkursową zgadza się na wprowadzenie ewentualnych 
modyfikacji programu (z uwzględnieniem odpowiednich zmian w kosztorysie). 

 


