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ZAPYTANIE OFERTOWE: 

 

W związku z porozumieniem o współpracy między partnerami Gali Ambasadorów Kongresów 

Polskich 2019 zwanej dalej Galą AKP zapraszamy do składania ofert na organizację Gali AKP 

w terminie 21 października 2019 r. na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego 

(MCK) w Katowicach. 

 

1) Przedmiot zamówienia: 

Kompleksowa organizacja Gali AKP obejmująca: 

a) przygotowanie projektu graficznego (wg księgi standardów Polskiej Organizacji Turystycznej, 

dostarczonej przez Katowice Miasto Ogrodów oraz wydrukowanie i rozesłanie min. 500 zaproszeń 

na Galę AKP, w tym zaproszeń dla gości objętych listą, która zostanie przekazana podmiotowi 

realizującemu zlecenie, za wyjątkiem rozesłania zaproszeń dla gości VIP Prezesa POT, Prezesa 

PTWP EC oraz gości SKKP (Stowarzyszenia Kongresy i Konferencje w Polsce).  

W zaproszeniu będzie informacja, że współgospodarzami Gali AKP są Miasto Katowice, POT oraz 

PTWP EC. 

b) koordynacji potwierdzeń zaproszeń gości, z wyjątkiem niewysłanych przez Zleceniobiorcę 

oraz umieszczania stosownej informacji na materiałach o partnerach eventu. 

c) zapewnienia programu artystycznego na wysokim poziomie, tj.: oprawy muzycznej, w tym 

fanfar dla uhonorowanej przez Kapitułę Programu AKP osoby, zapewnienie gongów we foyer sal 

balowych A,B,C w MCK oraz osoby prowadzącej Galę AKP / konferansjera Gali AKP;| 

w przypadku wykorzystania utworów lub przedmiotów praw autorskich i pokrewnych, w tym 

w szczególności fonogramów i wideogramów, chronionych przez ustawę o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, podmiot realizujący umowę jest zobowiązane do uzyskania wszelkich praw 

lub licencji na polach eksploatacji odpowiadających co najmniej zakresowi, w jakim będą 

wykorzystane przy realizacji niniejszej Umowy. Podmiot wykonujący umowę przedstawi KMO 

program artystyczny oraz sylwetkę konferansjera do zaakceptowania najpóźniej do 30 września 2019 

r. KMO zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany wykonawcy i osoby prowadzącej galę. 

d) zapewnienia aranżacji światłem i dekoracji wnętrza Sali Balowej MCK oraz foyae na 

okoliczność Gali AKP (ustawienie bankietowe, stoły max. 8-osobowe, scena, recepcja i wydzielone 

miejsce na przyjęcie powitalne), 

e)  zapewnienie sceny oraz ridera technicznego dla zespołów muzycznych realizujących oprawę 

artystyczną oraz dla osoby prowadzącej galę. 

f) przygotowania informacji prasowej oraz zaproszenia lokalnych mediów na Galę AKP, 

g) zapewnienia profesjonalnego fotografa i udostępnienia każdej ze Stron na nośniku 

elektronicznym minimum 150 zdjęć z Gali AKP, oraz uzyskania wszelkich praw lub licencji do 

przedmiotowych zdjęć na polach eksploatacji odpowiadających co najmniej zakresowi, w jakim będą 

wykorzystane przy realizacji niniejszej Umowy, z zapewnieniem przejścia tych praw na POT 

i PTWP EC w zakresie umożliwiającym tym podmiotom wykorzystanie zdjęć na zasadach opisanych 

w Umowie, 

h) zapewnienia programu turystyki kulturalnej dla zainteresowanych Ambasadorów Kongresów 

Polskich i osób towarzyszących (program minimum 3-godzinny w dniu Gali AKP lub następnym dla 

maksymalnej liczby 50 osób), 



i) przygotowanie promocji wydarzenia w mediach społecznościowych w tym Facebook, 

Instagram, Twitter, 

j) transportu autokarem o odpowiednim standardzie z hotelu bazowego do i z powrotem 

z MCK dla Kapituły, Ambasadorów, Organizatorów oraz osób towarzyszących, o ile obiekty są 

oddalone od siebie więcej niż 1 km; 

k) zapewnienie 22 pokoi dwuosobowych z możliwością do pojedynczego wykorzystania 

w hotelu 4* dla Ambasadorów i Mecenasów Kongresów Polskich, 

l) zapewnienie 20 pokoi dwuosobowych z możliwością do pojedynczego wykorzystania  

w hotelu 4* dla Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów oraz preferencyjnych stawek na 

noclegi dla pozostałych uczestników wydarzenia oraz koordynację list hotelowych. 

2) Opis kryterium wyboru oferty: 

 

cena – 100 % 

 

3) Warunki realizacji zamówienia: 

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest podpisanie umowy przez oferenta, którego oferta została 

wyłoniona jako najkorzystniejsza oraz spełniająca kryteria zgodnie z przekazanym przez 

zamawiającego opisem. 

 

4) Termin i sposób przekazania oferty. 

 

Ofertę dotyczącą realizacji zamówienia należy przekazać do dnia 02.09.2019r do godziny 11:00, na 

adres mailowy: marek.szulik@miasto-ogrodow.eu 

Osobą do kontaktu w sprawie jest: Zastępca Dyrektora: Marek Szulik 

 

5) Informacje jakie powinna zawierać oferta: 

 

a) dane podmiotu składającego ofertę: nazwa firmy, adres, nip, regon, dane osoby reprezentującej 

podmiot. 

b) oświadczenie o zapoznaniu się z opisem zamówienia oraz stwierdzenie o braku uwag  

i zastrzeżeń do jego treści. 

c) cenę realizacji zamówienia  w kwocie netto oraz brutto. 

d) termin realizacji zamówienia 

 

 

 

 

 

 


