
Polski Związek Gimnastyczny 
z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa 

www.pzg.pl  
(„Zamawiający”) 

 
ogłasza przetarg 

 
na świadczenie usług kompleksowej koordynacji organizacji, przebiegu, realizacji  

oraz przygotowania, przeprowadzenia i obsługi kampanii informacyjno-promocyjnej,  
działań marketingowych w odniesieniu do projektu  

”Ogólnopolska impreza gimnastyczna - Gimnastyka Dla Polaków”. 

„Ogólnopolska impreza gimnastyczna - Gimnastyka dla Polaków” to organizowane przez 
Zamawiającego i finansowane ze środków publicznych całodniowe wydarzenie, popularyzujące sporty 
gimnastyczne, które odbędzie 19 listopada 2022 roku w Hali COS Torwar w Warszawie, 
ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa. 
 

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest posiadanie przez oferenta niezbędnej wiedzy, 
doświadczenia oraz potencjału kadrowego i organizacyjnego. Warunek zostanie uznany za spełniony, 
jeżeli oferent wykaże: 
1) zaangażowanie minimum jednej (1) osoby wchodzącej w skład personelu oferenta w realizację 

co najmniej jednej (1) usługi o wartości minimum 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) PLN brutto 
polegającej na świadczeniu usługi przygotowania, przeprowadzenia i obsługi kampanii 
informacyjno-promocyjnej, działań marketingowych projektu z zakresu upowszechniania 
sportu realizowanego ze środków publicznych; 

2) koordynowanie dwóch (2) wydarzeń sportowych z wykorzystaniem środków publicznych 
o liczbie uczestników co najmniej 10 000 (dziesięć tysięcy) osób (każda z imprez); 

3) koordynowanie trzech (3) halowych wydarzeń sportowych z wykorzystaniem środków 
publicznych;  

4) zaangażowanie personelu oferenta wyznaczonego do realizacji usługi w co najmniej pięć (5) 
projektów odpowiadających charakterem zadaniom realizowanym przez Zamawiającego, 
w ramach których wykonywał działania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia; 

5) wyznaczenie do realizacji zadania minimum dwóch (2) osób z doświadczeniem w realizacji 
kampanii ogólnopolskich; 

6) doświadczenie w planowaniu i realizacji kampanii medialnej wydarzenia sportowego o liczbie 
uczestników co najmniej 3 000 (trzy tysiące) osób oraz jego realizacji telewizyjnej; oraz 

7) dysponowanie profesjonalnym zespołem dedykowanym do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający udostępni zainteresowanym podmiotom szczegółową dokumentację istotnych 
warunków zamówienia. W celu otrzymania dokumentacji zainteresowani powinni wysłać na adres 
kontakt@pzg.pl email o treści: „Proszę o udostępnienie szczegółowej dokumentacji istotnych 
warunków zamówienia na świadczenie usługi kompleksowej koordynacji organizacji, przebiegu, 
realizacji oraz przygotowania, przeprowadzenia i obsługi kampanii informacyjno-promocyjnej, działań 
marketingowych w odniesieniu do projektu ”Ogólnopolska impreza gimnastyczna - Gimnastyka dla 
Polaków”. W mailu należy podać pełne dane rejestrowe i kontaktowe potencjalnego oferenta. 
 

Termin składania pisemnych ofert w siedzibie Zamawiającego upływa 5 sierpnia 2022 roku o godz. 
12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Przedmiot zamówienia nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych.  

Warszawa, 25 lipca 2022 r. 

http://www.pzg.pl/
mailto:kontakt@pzg.pl

