
Sztutowo, dnia 10.04.2015 roku 

Gmina Sztutowo 

ul. Gdańska 55 

82-110 Sztutowo 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych 
wymagań: 
 
1. Przedmiot zamówienia : 

 Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych. 

2. Warunki wymagane od Wykonawców: 

Należy przedstawić: 

a.  proponowany  kalendarz imprez, 

b. kalkulację zadania wraz z podaniem łącznej ceny brutto za całość realizacji zadania,  

c. referencje potwierdzające posiadane doświadczenie w organizacji tego typu imprez,  

d. odpis zaświadczenia o wpisie działalności gospodarczej. 

3. Termin realizacji zamówienia: 

04.07.2015- 16.08.2015 r. 

4. Kryteria oceny ofert:  

Oferty będą oceniane według następującego kryterium: 

- cena 70% 

- doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zamówień: 30% 

 

5. Osoba uprawniona do kontaktu: 

Danuta Ochocka tel 55 247 81 51 wew.26, adres e-mail: info@sztutowo.gov.pl  fax: 55 247 83 96 

 

6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 21.04.2015,  godzina: 15:30. 

7. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy 

dotyczy na adres: 

Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo 

 

8. Załączniki: 

a) Wzór oferty Wykonawcy  

b) ……………………………………… 

c)………………………………………. 

 
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze 
zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy 
 
 
 
 

……..……………………………….. 

Kierownik zamawiającego 

mailto:info@sztutowo.gov.pl


WZÓR  

FORMULARZ OFERTY 

 

 

…………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

Gmina Sztutowo 

ul. Gdańska 55 

82-110 Sztutowo 

 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto: ........................................... zł. 

słownie netto: 

 ................................................................................................................................................... zł. 

cenę brutto: ........................................ zł. 

słownie brutto: 

 ................................................................................................................................................... zł. 

podatek VAT: .................................... zł. 

słownie podatek 

VAT:............................................................................................................................................ zł. 

2. Deklarujemy ponadto: 

 
a) termin wykonania zamówienia: ..................................................................................... , 

b) warunki płatności : ........................................................................................................... , 

c) okres gwarancji ............................................................................................................... , 

d)  ............................................................................................................................................  

3. Oświadczamy, że: 

 
a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

b) zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag 

c) jesteśmy związani ofertą do 15.06.2015. 

d) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 

specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ........................ ponumerowanych stronach. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 
1 ................................................................................  

2 ...............................................................................  

3 ...............................................................................  

 

 

………………………………………….     ……….…………………………………………….. 
Miejscowość, data            (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
 

 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Organizacja cyklu imprez sportowo- rekreacyjnych  

 

 

Zamówienie  obejmuje: 

1. Przygotowanie boisk do rozegrania zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2. Obsługę sędziowską,  spikerską oraz medyczną 

3.  Przygotowanie i obsługa biura zawodów 

4. Promocja imprez w prasie lokalnej, na plakatach oraz w Internecie 

5. Przeprowadzenie zawodów zgodnie z przedstawionym kalendarzem imprez 

6. Stałe udostępnianie boisk sportowych dla osób wypoczywających na plażach w Sztutowie              i 

Kątach Rybackich w godz. 10:00- 17:00 

7. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej boisk sportowych,  

8. Ponoszenie opłat z tytułu odtwarzania utworów muzycznych,  

9. Zagwarantowanie odpowiedniej ilości pracowników do obsługi, ze szczególnym, uwzględnieniem 

zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej oraz spikerskiej  

10. Stałe dbanie o czystość i porządek na terenie boisk oraz na terenach bezpośrednio do nich 

przyległych 

11. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z dostępem do energii. 

 

Termin realizacja zamówienia: 04.07.2015- 16.08.2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt 
UMOWA KT. 0541……….2015 

 

zawarta w dniu …………………. 2015 r. w Sztutowie pomiędzy:  
Gminą Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, NIP 579-207-09-86, reprezentowaną przez Stanisława 
Kochanowskiego – Wójta Gminy Sztutowo 
zwaną dalej Zleceniodawcą 
 a  
……………………………………………………………, z siedzibą w ……………………………………………..,  
NIP……………………….. reprezentowaną przez …………………………………………………………………….– Właściciela, 
zwaną dalej Zleceniobiorcą.  

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do organizacji cyklu imprez sportowo – 
rekreacyjnych pn. „Sztutowskie Lato 2015” na zasadach określonych w ofercie Zleceniobiorcy 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, które obejmują w szczególności: 

a. przygotowanie boisk i terenu do rozegrania zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b. przygotowanie i obsługę biura zawodów, 
c. promocję imprez w prasie lokalnej, na plakatach oraz w Internecie, na portalach 
społecznościowych itd. 
d. sporządzenie dokumentacji fotograficznej, 
e. zabezpieczenie nagród dla zwycięzców, 
f. przeprowadzenie zawodów zgodnie z kalendarzem imprez stanowiącym załącznik nr  2 do 
niniejszej umowy, 
g. zapewnienie profesjonalnej obsługi medycznej, prowadzenia zawodów przez przeszkolonych 
sędziów, obsługi spikerskiej, 
h. stałe udostępnianie boisk sportowych dla osób wypoczywających na plażach w Sztutowie i 
Kątach Rybackich poza terminem rozgrywania turniejów- monitoring w godz. 10.00-17.00, 
i. zamieszczanie banerów i innych produktów promocyjnych sponsorów dostarczanych przez 
Urząd Gminy w Sztutowie każdorazowo podczas rozgrywanych zawodów w bezpośrednim 
sąsiedztwie boisk sportowych zorganizowanych na plażach w Sztutowie i Kątach Rybackich, 
j. zamieszczanie na plakatach logotypów sponsorów przekazywanych przez Zleceniodawcę 
k. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej boisk sportowych, 
l. ponoszenie opłat z tytułu odtwarzania utworów muzycznych, 
m. stałe dbanie o czystość i porządek na terenie boisk, na terenach bezpośrednio do nich 
przyległych oraz pozostałych zadań wynikających ze złożonej oferty. 
 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy. 
 

§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Zleceniobiorca wykonywać będzie przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w okresie od  4 lipca 2015 
r. do 16 sierpnia 2015 r. 

2. Za wykonane zlecenie Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy wynagrodzenie umowne w kwocie 
……………………………… zł. brutto (słownie………………………………………. złotych). Wynagrodzenie będzie 
płatne na konto bankowe Zleceniobiorcy na podstawie wystawionych rachunków, dostarczonych na co 
najmniej 3 dni robocze przed terminem płatności, z podziałem na dwie raty: 
-   I rata  ………………………………. do 15 lipca 2015 roku 
- II rata ………………………………..  do 20 sierpnia 2015 roku  

§ 3 
Zobowiązania Zleceniodawcy 

1. Zleceniodawca zagwarantuje miejsce pod rozgrywanie zawodów, pas plaży o długości minimum 
120 metrów na którym zostaną ustawione 2 boiska do siatkówki plażowej oraz boisko do piłki 
nożnej plażowej. Wyznaczone miejsce będzie niezmienne w czasie trwania umowy. 



2. Do 30 maja 2015 r. Zleceniodawca prześle logo sponsorów, które mają zostać umieszczone na 
produktach promocyjnych. W przypadku braku logo zamówione produkty będą zawierały tylko 
herb Gminy. 

3. Do 30 czerwca 2015 r. Zleceniodawca przekaże banery reklamowe od  sponsorów.                          W 
przypadku nie dostarczenia banerów na czas, nie będą one prezentowane w czasie turniejów. 

§ 4 
Zobowiązania Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty wyposażenia i wszelkie inne koszty związane z wykonaniem 
umowy. 

2. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy przyłącze energetyczne, natomiast wszelkie koszty 
związane z dostępem do energii obciążają Zleceniobiorcę. 

§ 5 
Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie terminu realizacji 
każdego z punktów kalendarza imprez stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
Zleceniodawcy przysługuje od Zleceniobiorcy kara umowna w wysokości 300 zł. (słownie złotych: 
trzysta ) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna przysługuje za każde z naruszeń z osobna.  

2. W przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających organizację 
któregokolwiek z punktów kalendarza imprez, strony przewidują możliwość przesunięcia terminu 
bez konsekwencji finansowych. 

3. Niezależnie od kary umownej Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność na ogólnych zasadach za 
szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia, jeżeli rozmiar szkody 
przekracza wysokość kary umownej.  

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę zobowiązań określonych 
w § 1. Zleceniobiorca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

§ 6 
Pozostałe ustalenia 

1. Do 31 sierpnia 2015 r. Zleceniobiorca przedstawi raport z wykonania umowy oraz statystyki 
przeprowadzonych turniejów. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą 
Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca posiada prawa medialne oraz wszelkie prawa reklamowe do organizowanych 
imprez.  

3. Do spraw nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
4. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zleceniodawcy. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy 
 

Zleceniodawca                                                                          Zleceniobiorca 

 

 

 


