
Kategoria ogłoszenia: przetarg konkurs ofert - Polska

Data dodania oferty: 2018-09-14

Przedmiot ogłoszenia: Zapewnienie sali konferencyjnej z zakwaterowaniem i wyżywieniem na potrzeby rozgrywek
brydżowych (organizacja konferencji, cała Polska)

Organizator: Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS)

Adres: Złota 7/3, 00-019 Warszawa

Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Państwo: Polska

Telefon / fax: (22) 827 24 29

E-mail: zamowienia@pzbs.pl

Strona www: http://pzbs.pl

Opis: Przedmiotem zapytania jest organizacja dwóch zjazdów rozgrywek ekstraklasy w brydżu sportowym w
terminach:
04.01 - 06.01 2019 - I zjazd
01.02 - 03.02 2019 - II zjazd

Rozgrywki mogą mieć miejsce w dowolnym miejscu w Polsce, jednak lokalizacje z dobrym dojazdem będą
oceniane lepiej.

Podstawową część zamówienia stanowi dobrze oświetlona i wentylowana powierzchnia konferencyjna,
która będzie wykorzystana do gry na specjalnie dostarczonych stołach. Miejsce rozgrywek jest dowolne,
natomiast w przypadku niektórych miast dopuszczalne są oferty samej sali z opcją wyżywienia, zaś w
innych miejscach zamawiający wymaga zakwaterowania, rozgrywek i wyżywienia w ramach jednego
kompleksu.

W przypadku Warszawy i Poznania dopuszczone są oferty bez noclegu, ale wciąż z wyżywieniem.
Lokalizacje w innych miejscach w Polsce obowiązkowo muszą posiadać zakwaterowanie.

Specyfikacja: Wymagania niezbędne:
1. Powierzchnia konferencyjna ok 160m2 (optymalnie dwie osobne sale po 100 m2) z dobrym
oświetleniem i wentylacją.
2. Minimalna liczna miejsc noclegowych z pojedynczymi łóżkami: 100, w tym minimum 20 miejsc w
pokojach jednoosobowych. (nie dotyczy Warszawy i Poznania - oferty w tych miastach mogą być bez bazy
noclegowej)
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3. Jedno pomieszczenie techniczne minimum 10m2.
4. Bezpłatne zakwaterowanie do 8 delegatów / pracowników PZBS w pokojach nie więcej niż
dwuosobowych z pojedynczymi łóżkami.
5. Standard minimum ***. W przypadku *** konieczne są pokoje o podwyższonym standardzie.
6. Wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego zgodnie z załączonym harmonogramem (plus śniadania).
7. Bezpłatne zmagazynowanie sprzętu używanego na zawodach (stoły, statywy, karty) pomiędzy
zjazdami. Ok 5m3.
8. Serwis kawowy (kawa, herbata, woda) w trakcie gry (8 lub 12h dziennie).
9. Dostęp do sali zgodnie z harmonogramem (załącznik).
10. Łącze internetowe o przepustowości minimum 20/20 Mbps.
11. Restauracja na terenie kompleksu lub w bezpośredniej bliskości otwarta minim godzinę po
zakończeniu rozrywek (harmonogram w załączniku).
12. Przestrzeń konferencyjna rozdzielona na dwie części o zbliżonej powierzchni. Dopuszcza się osobne
sale, ściany działowe lub przenośnie zasłony. Celem jest uniemożliwienie dostrzeżenia co dzieje się w
drugiej części sali - dopuszczalne są przejścia czy przenikanie dźwięku.
13. Jeśli na sali znajdują się lustra może być konieczność ich zasłonięcia.

Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):
1. Dostępność rzutników na sali.
2. Dostępność telewizorów na zewnątrz sal.
3. Dostępność dwóch czarno białych drukarek.

Prosimy o kontakt w przypadku niejasności.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do 2018-10-05 do godziny 15:00 na adres zamowienia@pzbs.pl.

Prosimy oferty tytułować: Ekstraklasa 2019 Oferta - [Nazwa Miejscowości]
Oferta powinna zawierać ceny dla uczestników, ewentualną cenę za wynajem sali oraz opis parametrów
(liczba miejsc noclegowych, powierzchnia sali, łącze internetowe etc).

Otwarcie ofert: Oferty zostaną przekazane do wstępnej oceny przez Komisji Organizacji Imprez PZBS 5 października
2018, a 10 października 2018 zostaną omówione przez Zarząd PZBS. Ocena oferty będzie wypadkową
wielu czynników m.in.: komfortu gry (powierzchnia, wysokość sali, klimatyzacja), klasy hotelu, lokalizacji od
ośrodków brydżowych PZBS, ceny dla zawodników, cen usług dodatkowych.

Termin składania: 2018-10-05

Miejsce i termin realizacji: 04.01 - 06.01 2019 - I zjazd
01.02 - 03.02 2019 - II zjazd

Wymagania: Hotel zarządza rezerwacjami, zbiera płatności od uczestników i wykonuje komplet innych czynności
powiązanych z obsługą uczestników.
Cenę należy podać w przeliczeniu na uczestnika osobno dla obu zjazdów (różna długość). Można
wyodrębnić koszty sali i magazynu. Dopuszcza się oferty wariantowe.

Oferta musi pozostać ważna do 31 października.

PZBS zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty.

Kontakt: Witold Stachnik
Dyrektor Biura Zarządu PZBS
(22) 827 24 29
zamowienia@pzbs.pl

Kod CPV: 55120000-7, 79952000-2

Źródło: Internet i własne

Załączniki: PDF Załącznik

PDF Wykaz zmian

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.

http://www.biznes-polska.pl/data/files_pub/39/36/35_harmonogram_zawodow.pdf
http://www.biznes-polska.pl/data/files/135/15/131_55_wykaz-zmian-180913.pdf


AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA

Na podstawie nowo pozyskanych materiałów ogłoszenie zostało zaktualizowane.
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