OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Warszawsko- Mazowiecki Związek Jeździecki ogłasza
KONKURS OFERT
na organizację Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w 2018 roku

1.

Organizator konkursu:

Warszawsko- Mazowiecki Związek Jeździecki
ul. Żołny 56a
02-815 Warszawa
Tel. 601 083 455

2.

Opis zadania:

a) Organizacja Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w ujeżdżeniu, WKKW i skokach w terminach
zaproponowanych przez Oferenta ( prosimy o podanie kilku alternatywnych terminów).
MWiM w skokach - istnieje możliwość organizacji osobnych zawodów dla Dużych Koni oraz dla
Kuców i Małych Koni.
Dopuszcza się oferty na łączne zorganizowanie wymienionych imprez, jeśli Oferent przedstawi
plan ich rozegrania ( czas i miejsce).
Dopuszcza się zorganizowanie MWiM w innych dyscyplinach
b) Mistrzostwa są rozgrywane w kategoriach wiekowych kategoriach zgodnie z Regulaminem
MWiM_HPWiM_2017 – dostępny na stronie W-MZJ
c) Minimalne warunki, które muszą spełniać oferenci, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem
oferty: posiadanie zaplecza sportowo- socjalnego pozwalającego na rozgranie zawodów- w tym:
- plac konkursowy :
dla konkurencji skoków parkur o min wymiarach 40x70
dla konkurencji ujeżdżenie – min jeden czworobok o wymiarach 20x60, wskazane 2
czworoboki
dla WKKW, powożenia i pozostałych dyscyplin –zgodnie z przepisami dyscypliny
- rozprężalnia o min wymiarach 20x30 i 30x40 dla powożenia
- posiadanie stanowisk sędziowskich oraz biura zawodów umożliwiających właściwą
pracę niezależnie od warunków pogodowych - zapewnienie odpowiedniego nagłośnienia obiektu
oraz w przypadku skoków, elektronicznego pomiaru czasu z tablicą pokazującą min. czas przejazdu

- posiadanie lub możliwość rozstawienia boksów przenośnych, zapewnienie pierwszej ściółki w
boksach oraz ujęcia wody
- zaplecze cateringowe własne lub wynajęte
- parking dla koniowozów oraz parking dla samochodów osobowych
- zagwarantowanie zgodnej z przepisami obsługi zawodów w tym obsady osób oficjalnych
( sędziowie, gospodarz toru), obsługę medyczną, lekarza weterynarii oraz obsługę kowalską.
- zagwarantowanie minimalnej puli nagród w wysokości 5 000,00 zł
- zagwarantowanie samofinansowania się imprezy w ramach posiadanych środków własnych,
dotacji i wpłat uczestników). Istnieje możliwość pomocy Zarządu W-MZJ w uzyskaniu środków z
dotacji celowych.
- zagwarantowanie maksymalnej opłaty organizacyjnej ( wpisowe plus startowe) w wysokości
200,00 zł od konia, oraz opłaty za boks w wysokości 300,00 zł;
- zapewnienie promocji W-MZJ – logo na propozycjach, wywieszenie dostarczonych banerów itp.

3.

Warunki udziału:

Oferty mogą składać kluby członkowskie W-MZJ, posiadające aktualnie opłacone składki
członkowskie.
Oferenci muszą spełniać warunki minimalne, określone w punkcie 2 oraz potwierdzić je
oświadczeniem w formularzu ofertowym.

4.

Kryteria oceny
Weryfikacji złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Zarząd W-MZJ na
posiedzeniu w dniu 13.11.2017
Kryteria oceny ofert:

1)

warunki obiektu ( wielkość placu konkursowego, podłoże, rozprężalnia, miejsca parkingowe,

zaplecze socjalne)- 30% ( max 40 punktów)
2)

doświadczenie w organizacji podobnych imprez- 20% (max 20 punktów)

3)

zaproponowana pula nagród- 25% (max 25 punktów), przy czym wartość nagród

rzeczowych mnożona jest przez współczynnik 0,8 finansowe współczynnik 1,
4)

wysokość zaproponowanych opłat- 25% (max 15 punktów)
Wybrana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów łącznie.

UWAGA – Zarząd zastrzega sobie nie rozpatrywanie oferty, w której warunki rozegrania MWiM
nie są zgodne z warunkami zapewniającymi właściwy dobrostan konia (zwłaszcza podłoże) i które
istnieją w danym klubie w dniu rozpatrywania ofert.

5.

Składanie ofert

Oferty należy składać do dnia 13.11.2017 do godziny 17.00 na załączonym druku w formie
pisemnej do siedziby WMZJ ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa, osobiście lub za pośrednictwem
poczty, kuriera. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań
w imieniu oferenta i opatrzona pieczęcią oferenta.
Oferta powinna być złożona z zaklejonej kopercie z adnotacja „Oferta na konkurs ofert na
organizację MWiM. Nie otwierać przed 13.11.2017 godzina 18.00”.
Oferty dostarczone po godzinie 17.00 dnia 13.11.2017 (także przez pocztę , kuriera) nie będą
rozpatrywane.
Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu
oferenta i opatrzona pieczęcią oferenta.
6.

Ogłoszenie wyników

Klub, którego oferta zostanie wybrana do realizacji niniejszego zadania zostanie powiadomiony o
wyborze. Informacja taka znajdować się będzie także na stronie internetowej WarszawskoMazowieckiego Związku Jeździeckiego.
Klub, którego oferta zostanie wybrana zostanie wpisany do kalendarza W-MZJ na 2018 jako
organizator zawodów.

.........................................................
(pieczęć Oferenta)

...............................................
(data i miejsce złożenia oferty)
OFERTA
na organizację MWiM

w dyscyplinie ………………..
w terminie …………………..
(Uwaga – prosimy o podanie kilku alternatywnych terminów)
I. Dane na temat Oferenta
1) pełna nazwa:
............................................................................................................................................
4) dokładny adres:
miejscowość ......................................................
ul. ............................................
gmina ...................................................................
...
5) tel. ....................................................................... faks...................................................................
e-mail: .................................................................. http:// ...............................................................
6) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta
............................................................................................................................................................
7) nazwa, adres i telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za realizację zadania
............................................................................................................................................................
8) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko
oraz nr telefonu kontaktowego)
............................................................................................................................................................
II . Oświadczam, że:
1)posiadam zaplecze sportowo- socjalne, pozwalające na rozegranie zawodów – w tym:
- halę wymiarach:
……………. i podłożu ………………………
……………. i podłożu ………………………
- zapewnię odpowiednie nagłośnienia obiektu oraz w przypadku skoków elektroniczny pomiaru
czasu z tablicą pokazującą min. czas przejazdu.
- posiadam boksy własne i/lub mam możliwość rozstawienia boksów przenośnych *
- zapewnię pierwszą ściółkę w boksach, oraz ujęcie wody
- zapewnię zaplecze cateringowe
- zapewnię parking dla koniowozów oraz parking dla samochodów osobowych
- zapewnię zgodną z przepisami obsługę zawodów w tym obsadę osób oficjalnych (sędziowie,

gospodarz toru), obsługę medyczna, lekarza weterynarii oraz obsługę kowalską
- zagwarantuję pulę nagród w wysokości …………… ( min 5 000,00 )
- zagwarantuję samofinansowanie się imprezy (w ramach posiadanych środków własnych , dotacji i
wpłat uczestników)
- zagwarantuję opłatę wpisową i startową w wysokości ………… zł (max 200,00 zł) od konia, oraz
opłaty za boks w wysokości ……………………. (max 300,00 zł)
III. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1. Dotacje o które ubiega się, lub będzie ubiegał się Oferent
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(UWAGA – proszę nie wpisywać oczekiwanej dotacji od WMZJ, gdyż taka zostanie ewentualnie przyznana
jedynie w miarę posiadania środków)

2. Informacja o uzyskanych przez Oferenta od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
3. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z
tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji
2) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
*niepotrzebne skreślić
Załączniki i ewentualne referencje:

