OGŁOSZENIE
PREZESA OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO
W KATOWICACH
z siedzibą w Pałacu Młodzieży
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice
ogłaszam otwarty konkurs ofert na organizację:
Mistrzostw Śląska 13.06.2020 oraz Zawodów OZG Grup Rekreacyjnych 14.06.2020
w Gimnastyce Artystycznej.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot przeznaczonych na
zadanie, do odwołania lub unieważnienia konkursu w przypadku nie zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie OZG na 2020 r. lub zmniejszenia wysokości środków na realizację zadań,
w przypadku zbyt małej liczby uczestników zawodów sportowych, do przesunięcia terminu
składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
Termin realizacji zadania:
1) 13-14.06.2020
Celem realizacji zadań jest:
1) Organizacja imprezy sportowej pod Patronatem OZG Katowice
Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą pobrać
obowiązujący formularz oferty w formie elektronicznej ze strony internetowej:
http://carramba.katowice.pl/okregowy-zwiazek-gimnastyczny/
Oferty należy wysyłać na obowiązującym formularzu, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs
dotyczy w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, pod rygorem nieważności w
formach: pisemnej na adres: Biuro Okręgowego Związku Gimnastycznego, Dąbrowskiego 70, 41-500
Chorzów i elektronicznej na adres: ozg.katowice@gmail.com
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadań wyłącznie na rzecz członków OZG Katowice.
Oferty mogą być składane przez następujące podmioty:
1. Kluby sportowe gimnastyki artystycznej zrzeszone w OZG Katowice, które dokonały opłaty
członkowskiej na aktualny rok, dostarczyły kartę informacyjną klubu.
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Najpóźniej na 4 tygodnie przed datą rozpoczęcia zawodów organizator musi podać do OZG Katowice
liczbę uczestniczek zawodów w poszczególnych kategoriach i zabezpieczyć kwotę zgodną z tą liczbą
poprzez podanie odpowiedniej informacji klubom. Kwota startowego przekazana do OZG w
pierwszym dniu zawodów musi odpowiadać liczbie zawodniczek podanej do OZG w podanym wyżej
terminie. Minimalna liczba zawodniczek do przeprowadzenia zawodów: 150 w sumie.

Podmiot ubiegający się o przyznanie organizacji zadania powinien przedstawić ofertę zgodnie z
zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i
terminowy.

Zasady finansowania:
1. Okręgowy Związek Gimnastyczny w Katowicach pokryje koszty:
- trofeów sportowych: statuetki za 3 pierwsze miejsca w wieloboju poszczególnych klas sportowych
(seniorki, juniorki, prejuniorki, młodziczki, nabór) w Mistrzostwach Śląska, medale za 3 pierwsze
miejsca w wieloboju poszczególnych klas sportowych (seniorki B C, juniorki B C, prejuniorki B C,
młodziczki B C, nabór B C) w Zawodach OZG Grup Rekreacyjnych, dyplomów dla wszystkich
uczestniczek zawodów.
- obsługi sędziowskiej – sędziny punktowe
2. Organizator pokryje koszty:
zabezpieczenia technicznego (sekretariat, program sędziowski i jego obsługa, nagłośnienie),
zabezpieczenia medycznego, wynagrodzenia Sędziny Głównej zawodów (ze Śląska, minimum 2
kategoria sędziowska), zakupu nagród o charakterze sportowym dla uczestniczek zawodów,
wyżywienia sędzin, najmu hali sportowej.
3. Opłaty startowe zebrane od uczestniczek na zawodach w formie gotówki zostanie przekazane
Prezesowi OZG lub osobie wyznaczonej przez Prezesa w pierwszym dniu zawodów.

Wymagania dotyczące realizacji zadania:
1. Standardy minimalne:
1) zorganizowanie zawodów sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
2) zapewnienie opieki wykwalifikowanych trenerów, instruktorów, sędziów sportowych oraz
opieki medycznej,
3) kształtowanie pozytywnych postaw wobec sportu,
4) zapewnienie możliwości doskonalenia oraz rozwoju umiejętności sportowych podczas
organizowanych imprez sportowych i turystycznych.
2. Standardy preferowane:
1) dysponowanie stosowną bazą sportową oraz zapleczem technicznym, koniecznym do
zorganizowania proponowanych imprez sportowych,
2) rozwijanie zdrowej rywalizacji sportowej podczas organizowanych imprez,
3) kształtowanie wychowawczej roli sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
4) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez
sportowych i turystycznych.
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Oferta powinna być przygotowana:
• na piśmie i w formie elektronicznej,
• wg wzoru oferty,
• w języku polskim,
• podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim
dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia np. (aktualny tj. ważny przez okres 6 miesięcy
wypis z właściwego rejestru)

Warunkiem rozpatrzenia oferty na konkurs jest w szczególności:
• zamieszczenie w formularzu oferty precyzyjnie sporządzonego harmonogramu realizacji
zadania i kalkulacji kosztów ,
• przedstawienie aktualnego sprawozdania merytorycznego za 2019 rok,
• udokumentowanie podstawy prawnej działalności, tzn. złożenie: uwierzytelnionego wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego (ważny przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia) lub
wydruku informacji odpowiadającej odpisowi o podmiocie zarejestrowanym w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub innego wpisu do rejestru, jeżeli taki jest wymagany przepisami prawa
• kserokopia aktualnego statutu organizacji,
• dokumenty potwierdzające możliwości zrealizowania zadania zgodnie z ofertą ( np. tytuł
prawny do lokalu, kwalifikacje kadry itp.) - w przypadku kserokopii potwierdzone za zgodność
z oryginałem oraz podpisem osoby uprawnionej.
Zlecający zadanie może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie
terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.
Kryteria oceny oferty:
1. Oceny złożonych ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona Zarząd OZG
Katowice w składzie minimum 5 osób.
2. Przy rozpatrywaniu ofert, dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:
- wartość merytoryczną oferty,
- kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
- zadeklarowany udział środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
- planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków,
- jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania,
- doświadczenie w prowadzeniu działalności tego typu na rzecz dzieci i młodzieży,
- wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji,
- innowacyjność proponowanych rozwiązań,
- warunki lokalowe i terenowe: stan techniczny i wyposażenie istotne z punktu widzenia realizacji
zadania,
- dotychczasowe doświadczenie we współpracy z OZG Katowice,
- promocyjne walory imprezy,
- ilość uczestników,
- zgodność z obowiązującymi przepisami prawa ( w tym przepisami Polskich Związków Sportowych )
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Procedura przyznawania organizacji imprezy
1. Ocena każdego z Członków Zarządu zawierająca propozycję wyboru oferty zostanie wspólnie
przedyskutowana przez Zarząd OZG Katowice w składzie minimum 5 osób, po czym nastąpi
ostateczny wybór organizatora zawodów. Zarząd ma na podjęcie decyzji 14 dni od daty
zakończenia przyjmowania ofert.
2. Zarząd OZG w trakcie oceny oferty może żądać od podmiotu dodatkowych informacji oraz
uzupełnienia dokumentacji.
3. Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji podawane są do publicznej
wiadomości.

Osoba uprawniona do kontaktu z Podmiotami:
Prezes Okręgowego Związku Gimnastycznego w Katowicach – ANNA MULKA,
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ozg.katowice@gmail.com

