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1. Zamawiający i Zamówienie 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 

(58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, (tel.74-664-91-64), jako regionalny organizator wydarzenia, 

zwana dalej Zamawiającym lub Spółką, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 

kompleksowej organizacji i obsługi wałbrzyskiej edycji wydarzenia „Tropem Wilczym. Bieg 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, które odbędzie się 6 marca 2022 r. na terenie Parku im. Jana III 

Sobieskiego oraz Hali Lekkoatletycznej przy ul. Fryderyka Chopina 1a, 58-301 Wałbrzych (dalej: 

Wydarzenie).  

 

2. Opis Wydarzenia 

 „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” to ogólnopolskie impreza biegowa  

składająca się z edycji regionalnych. X edycja imprezy odbędzie się 6 marca 2022 roku. 

Zamawiający jest uprawniony do organizacji regionalnej odsłony Imprezy w mieście 

Wałbrzych. Celem wydarzenia jest upamiętnienie żołnierzy polskiego podziemia 

antykomunistycznego i antysowieckiego oraz promocja Spółki poprzez propagowanie 

zdrowego trybu życia. Maksymalna liczba zawodników wynosi 400. Wydarzenie składać się 

będzie z: 

• biegu na dystansie 1963 metry 

• biegu na dystansie 5000 metrów 

• biegu dla juniorów na dystansie 100/400 metrów 

• Strefy animacji dla dzieci   

 

 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie Wydarzenia. Na 

przedmiot zamówienia składają się następujące usługi: 

a) przygotowanie regulaminu Wydarzenia, 

b) uzyskanie niezbędnych pozwoleń na przeprowadzenie Wydarzenia, 

c) koordynacja zapisów na Wydarzenie (poprzez operatora zewnętrznego), 

d) przygotowanie i zabezpieczenie tras biegowych,  

e) odpowiednie zabezpieczenie Wydarzenia (konieczność posiadania polisy OC), 
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f) obsługa pomiaru czasu zawodników, 

g) zakup numerów startowych dla zawodników (400 szt.),  

h) zakup medali dla uczestników w kategorii junior (200 szt.), 

i) zakup pucharów dla najlepszych zawodników (101 szt.), 

j) obsługa speakerska i oprawa muzyczna (w tym opłaty ZAiKS), 

k) obsługa techniczna Wydarzenia, 

l) obsługa biura zawodów,  

m) koordynacja przebiegu Wydarzenia, 

n) zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, 

o) prowadzenie gier, zabaw i animacji dla dzieci (do 200 osób), 

p) zapewnienie pakietów żywnościowych dla uczestników i obsługi (liczba zestawów: 650 

szt., zestaw: makaron z mięsem i ciepły napój - herbata). 

 

4. Wymagania od Oferenta 

Oferent powinien: 

a) posiadać uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym, 

b) posiadać uprawnienia i niezbędną wiedzę do wykonania Przedmiotu Zamówienia  

c) posiadać doświadczenie w organizacji imprez o charakterze sportowym (obowiązek 

udokumentowania organizacji co najmniej 3 imprez o charakterze sportowym dla liczby 

uczestników przekraczającej 400 osób).  

 

 

5. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. 

2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) podpisany przez 

osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Formularz musi mieć wypełnione 

wszystkie wymagane pola.  

3. Jeśli Oferent działa przez pełnomocnika - do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby 

reprezentującej Oferenta.  

4. Oferta powinna być doręczona w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do 

Zamawiającego i dodatkowo opisanej w sposób następujący:  
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„OFERTA NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ „TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 2022”  

 
5. Do oferty należy dołączyć podpisaną informację RODO (załącznik nr 2). 

6. Wszelkie dokumenty dołączone do oferty winny być złożone w formie oryginałów albo 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 

6. Składanie ofert  

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. przy ul. 

Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (sekretariat, I piętro) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej 

lub kuriera.  

2. Oferty należy składać w terminie: do dnia 26.01.2022 r. do godz. 12:00. 

3. O spełnieniu terminu decyduje data wpływu oferty do Spółki. 

 

 

7. Kryterium oceny ofert  

Oferty będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami: 

Kryterium ceny – 100% 

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium ceny w następujący sposób: 

 

K1 = (Cmin/Cb) x 100 punktów x 100%, gdzie: 

 

K1 – liczba punktów w ramach kryterium ceny, 

Cb – cena przedstawiona w badanej ofercie, 

Cmin – najniższa cena ofertowa w ofertach podlegających ocenie. 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 100 pkt. 
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8. Wyniki postępowania i zawarcie umowy  

1) Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru ofert, w tym bez 

podania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie przysługują w stosunku do 

Spółki żadne roszczenia, w tym także odszkodowawcze. 

2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3) O wynikach postępowania lub jego zamknięciu bez wybrania ofert Oferenci, którzy 

złożyli oferty, zostaną powiadomieni drogą e-mailową na wskazany w ofercie adres e-

mail w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Za dzień 

rozstrzygnięcia postępowania przyjmuje się dzień zatwierdzenia przez Zarząd 

Zamawiającego wyniku postępowania. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej spośród najkorzystniejszych 

w jego ocenie ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od 

zawarcia umowy w przedmiocie realizacji Zamówienia. Po dokonaniu oceny ofert 

zostanie ustalona kolejność Oferentów do zawarcia Umowy z Zamawiającym. 

5) Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z pkt. 7, 

zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym Umowy w terminie nie dłuższym niż 

14 dni roboczych od daty doręczenia mu stosownego powiadomienia w formie e-mail. 

 

9. Wykluczenie oferentów. 

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Oferenci, którzy: 

a) złożyli więcej niż jedną ofertę lub złożyli ofertę zawierającą niejednoznacznie opisane 

warunki realizacji zamówienia, 

b) złożyli w zaproszeniu do składania ofert nieprawdziwe informacje, istotne w ocenie 

Zamawiającego, 

c) z swojej ofercie nie zawarli ceny, terminu wykonania zamówienia lub nie podpisali oferty, 

d) nie wypełnili wszystkich pół w formularzu zgłoszeniowym. 
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10. Udzielanie wyjaśnień. 

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, w terminie 

do dnia 24.01.2022 r. do godz. 1500  (liczy się data wpływu zapytania) z wnioskiem  

o udzielenie wyjaśnień związanych ze opisem i przebiegiem postępowania.  

2. Wyjaśnienia udzielane w trybie określonym w punkcie 1. stanowią jedyny wiążący  

i formalnie dopuszczalny tryb wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert.  

W szczególności Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub 

zaniechania oparte na informacjach uzyskanych od Zamawiającego lub osób trzecich  

w innym trybie. 

 

Wszelkie zapytania związane z przedmiotem postępowania proszę kierować na adres 

e-mailowy: 

dkm@invest-park.com.pl 

podając w temacie e-maila: Zaproszenie do składania ofert dot. Kompleksowej organizacji i 

obsługi „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

 

 

11. Protesty i uwagi 

Przebieg zaproszenia do składania ofert oraz wyniki analizy ofert nie podlegają protestom, 

zastrzeżeniom ani jakimkolwiek innym postępowaniom dotyczącym zmiany przedmiotowych 

wyników. 

 

12. Dodatkowe informacje  

1) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5) Integralną częścią ogłoszenia są załączniki: 

- Załącznik nr 1   -  Formularz oferty, 

mailto:dkm@invest-park.com.pl
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- Załącznik nr 2   -  Informacja RODO, 

- Załącznik nr 3   -  Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 

 

OFERTA NA KOMPLEKSOWĄ ORGANIZACJĘ I OBSŁUGĘ WAŁBRZYSKIEJ EDYCJI WYDARZENIA 
– „TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

 

DANE OFERENTA 

Nazwa……………….…………..………………………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu………………..……………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej …………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu osoby kontaktowej ……………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail osoby kontaktowej …………………………………………………………………………………………….. 

Prowadzę działalność gospodarczą:   

TAK   NIE 

 

Jestem czynnym podatnikiem VAT:  

TAK   NIE 

 

Podmiot ma wykupioną polisę OC od zdarzeń dot. imprez sportowych:  

TAK   NIE 
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1. Ogólne informacje o oferencie: historia i  przedmiot działalności  

 

 

 

2. Opis doświadczenia, portfolio klientów, referencje 

 

 

 

3. Posiadane zasoby organizacyjne i techniczne do realizacji zamówienia 

 

 

 

4. Oferowane wynagrodzenie ryczałtowe (łączna cena netto za wykonanie 

zamówienia), z rozbiciem kwoty na poszczególne świadczenia zgodnie z pkt. 3 

a) do p) Zaproszenia do Składania Ofert  

 

 

 

 

     

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu do 

Składania Ofert oraz akceptuję jego postanowienia.  

   

      …………………………………. 

                                                                                           (Data i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 2 – Informacja RODO 

Informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. 

2. Dane kontaktowe administratora: 

WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  

tel. +48 74 664 91 64, e-mail: rodo@invest-park.com.pl. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia zaproszenia do składania 

ofert na kompleksową organizację i obsługę wałbrzyskiej edycji wydarzenia – „Tropem 

Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 2022. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest niezbędność przetwarzania do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE). 

5. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy, współpracownicy i podmioty przetwarzające  

je na zlecenie Administratora. W zależności od przebiegu  przetargu oraz realizacji umowy 

podane dane mogą ponadto być przekazane właściwym organom władzy publicznej,  

w szczególności sądom. Odbiorcą są organy lub podmioty publiczne uprawnione do 

uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy 

ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 

podstawę prawną. 

6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania podanych danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Okres przetwarzania podanych danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane 

są przetwarzane. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe jest obliczany  

w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które 

mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, okres, 

który jest niezbędny do obrony interesów Administratora. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 
 
 

                                                                                                    …………………………………………………….. 
      (podpis osoby podającej dane) 

 

  

mailto:rodo@invest-park.com.pl
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Załącznik nr 3 – Wzór Umowy 

Umowa  
na kompleksową organizację i obsługę  

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
 

Zawarta w dniu ……………. 2022 r. w Wałbrzychu, pomiędzy: 
 
Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o. mającą siedzibę w 
Wałbrzychu; adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych; wpisaną przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000059084, NIP 886-20-81-325, posiadającą 
kapitał zakładowy w wysokości 435 890 000 zł, reprezentowaną przez: 
 
………………………………………. 
 
zwaną dalej Organizatorem, 
 
a 
 
………………………………………. 
 
 
zwanym w dalszej Wykonawcą, 
 
 
łącznie zwane dalej Stronami, a każda z osobna Stroną.  
o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Przedmiotem umowy jest zlecenie Wykonawcy przez Organizatora usługi polegającej na 
kompleksowej organizacji oraz przeprowadzeniu wałbrzyskiej  edycji „Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, która odbędzie się 06.03.2022 r. na terenie Parku im. Jana III 
Sobieskiego w Wałbrzychu oraz Hali Lekkoatletycznej przy ul. Fryderyka Chopina 1a w 
Wałbrzychu. 

 
 

§ 2. 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością. 
Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich obowiązków niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia usługi, w tym w szczególności do uzyskania niezbędnych 
decyzji i pozwoleń. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
nałożonych mocą niniejszej umowy obowiązków względem Organizatora oraz względem 
osób trzecich.  
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3. Odpowiedzialność powyższa obejmuje również wszelkie działania podwykonawców. 
4. Wykonawca samodzielnie poniesie koszty związane z wypełnieniem zaciągniętych na 

mocy niniejszej umowy zobowiązań. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Wykonawcy 

powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia niezbędnej umowy z zewnętrznym operatorem 

zapisów na Wydarzenia, przy czym kwotę za wpisowe ustala się na: 30,00 zł 
brutto/uczestnik.   

7. Wykonawca zobowiązuje się do:    
a. Przygotowania regulaminu Wydarzenia 
b. Uzyskania niezbędnych pozwoleń na przeprowadzenie Wydarzenia 
c. Koordynacji zapisów na Wydarzenie  
d. Przygotowania i zabezpieczenia tras biegowych  
e. Odpowiedniego zabezpieczenia Wydarzenia  
f. Obsługo pomiaru czasu zawodników 
g. Zakupu numerów startowych dla zawodników (400 szt.) 
h. Zakupu medali dla uczestników w kategorii junior (200 szt.) 
i. Zakupu pucharów dla najlepszych zawodników (101 szt.) 
j. Obsługi speakerskiej i oprawy muzycznej (w tym opłaty ZAiKS) 
k. Obsługi technicznej Wydarzenia 
l. Obsługi biura zawodów  
m. Koordynacji przebiegu Wydarzenia 
n. Zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej 
o. Prowadzenia gier, zabaw i animacji dla dzieci (do 200 osób) 
p. Zapewnienia pakietów żywnościowych dla uczestników i obsługi (liczba zestawów: 

650 szt., zestaw: makaron z mięsem i ciepły napój - herbata). 
8. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią polisę ubezpieczeniową, która 

gwarantuje pokrycie ewentualnych roszczeń będących wynikiem kontuzji lub zdarzeń 
losowych podczas Wydarzenia. Wykonawca oświadcza, że w imieniu Organizatora bierze 
na siebie odpowiedzialność za powyższe.   
  

 
§ 3 

 
1. Organizator oświadcza, że jest uprawniony do organizacji wałbrzyskiej edycji Wydarzenia 

oraz, że posiada licencje na wykorzystywanie marki oraz posługiwanie się identyfikacją 
wizualną Wydarzenia.   

2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia następujących działań związanych 
z prawidłowym przebiegiem Wydarzenia: 

a) Koordynacja współpracy z gminą Wałbrzych w celu przeprowadzenia wydarzenia w 
określonym miejscu i terminie.    

b) Promocja Wydarzenia, w celu zwiększenia liczby uczestników.    
c) Pomoc w prawidłowym przebiegu Wydarzenia.  

 
§ 4 

 
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonanych usług opisanych w § 2 Umowy 

wynosi: ………………………………. (słownie netto:…………………………………………..).  
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2. Powyższa kwota zostanie pomniejszona o dochód, jaki uzyska Wykonawca w związku z 
opłatą wpisowego przez uczestników Wydarzenia, na mocy umowy między Wykonawcą a 
Operatorem.   

3. Płatność, o której mowa w pkt. 2 zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w treści faktury, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Organizatorowi prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę po realizacji przedmiotu Umowy oraz 
udokumentowaniu wysokości dochodu uzyskanego z wpisowego.  

5. Strony oświadczają, że są podatnikami czynnymi podatku VAT. 
6. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Organizatora.  

 
§ 5. 

 
1. Organizator może naliczyć Wykonawcy kary umowne oraz dokonać ich kompensaty z 

wynagrodzenia w razie nienależytego wykonania umowy, polegającego na 
niezapewnieniu którejkolwiek z usług określonych w § 2 Umowy, lub zapewnieniu jej w 
sposób nienależyty, Organizator jest uprawniony pomniejszyć wynagrodzenie należne 
Wykonawcy, o koszt danej usługi, określony w kalkulacji kosztów stanowiącej załącznik nr 
1 do umowy oraz koszt zapewnienia tej usługi we własnym zakresie przez Organizatora. 

2. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje szkody wyrządzonej Organizatorowi na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Organizator może dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z 

niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 
niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 6. 
 

1. W przypadku odwołanie Wydarzenia, z winy nie leżącej po stronie Organizatora lub 
wystąpienia czynników zewnętrznych, które uniemożliwiają przeprowadzenie Wydarzenia 
w formie stacjonarnej, Organizator zgadza się na pokrycie kosztów, które poniósł 
Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu Umowy.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia w przypadku 
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie Wydarzenia, o 
czym poinformuje Wykonawcę maksymalnie 7 dni przed Wydarzeniem. 
 

§ 7. 
 

1. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za realizację zadań, do których wykonania 
zobowiązana jest na mocy niniejszej Umowy. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego poszanowania swoich interesów i udzielenia sobie 
wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej 
Umowy. 

3. Strony zobowiązują się w trakcie trwania niniejszej Umowy do powstrzymywania się od 
wszelkich działań, które mogłyby narazić renomę i dobre imię Stron Umowy. 
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§ 8. 
 

Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

§ 9. 
 

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 10. 
 
Ewentualne spory Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, 
spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  
 

§ 11. 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla Organizatora i 
jednym dla Wykonawcy. 
 
 

  
Organizator       Wykonawca 
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Załącznik nr 1  
do umowy na kompleksową organizację i obsługę  

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” 
 

 

Tabela: Szczegółowa Kalkulacja kosztów  

 

Świadczenie Cena (netto) 

1.      Przygotowanie regulaminu Wydarzenia  

2.     Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na przeprowadzenie 

Wydarzenia 
 

3.      Koordynacja zapisów na Wydarzenie (poprzez operatora 

zewnętrznego) 
 

4.      Przygotowanie i zabezpieczenie tras biegowych   

5.      Odpowiednie zabezpieczenie Wydarzenia (konieczność 

posiadania polisy OC) 
 

6.      Obsługa pomiaru czasu zawodników  

7.      Zakup numerów startowych dla zawodników (400 szt.)  

8.      Zakup medali dla uczestników w kategorii junior (200 szt.)  

9.      Zakup pucharów dla najlepszych zawodników (101 szt.)  

10.   Obsługa speakerska i oprawa muzyczna (w tym opłaty 

ZAiKS) 
 

11.  Obsługa techniczna Wydarzenia  

12.  Obsługa biura zawodów   

13.  Koordynacja przebiegu Wydarzenia  

14.  Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej  

15.  Prowadzenie gier, zabaw i animacji dla dzieci (do 200 

osób) 
 

16.  Zapewnienia pakietów żywnościowych dla uczestników i 

obsługi (liczba zestawów: 650 szt., zestaw: makaron z mięsem 

i ciepły napój - herbata) 

 

 


