Ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie znak 02/2022
Działania promocyjne w zakresie programu
„Certyfikacja Szkółek Piłkarskich”

1. Dane Zamawiającego
Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel.: 732 122 222
fax: +48 (22) 55 12 240
e-mail: pzpn@pzpn.pl; wsparcie@pzpn.pl
pełnomocnik prowadzący postępowanie:
JMGJ Jaworska, Matusiak, Grześkowiak, Jarnicka Kancelaria Prawna Sp. J.
ul. Sułkowicka 2/4 lok.10, 00-746 Warszawa
tel.: 22 415 56 30
e-mail: kancelaria@jmgj.pl
Adres strony internetowej, na której udostępniona jest SWZ oraz udostępniane będą
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem: www.jmgj.pl; www.pzpn.pl.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem

zamówienia

są

Działania

promocyjne

w

zakresie

programu

„Certyfikacja Szkółek Piłkarskich”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w Załączniku nr 2 do SWZ.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu.
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia – do dnia 31 grudnia 2022 r. z uwzględnieniem
harmonogramu określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z przyczyn określonych w pkt 2.2.8.1. SWZ oraz spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4.1.1 zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, co
najmniej:
- jedną usługę promocji i marketingu projektu lub marki o wartości co najmniej
1.000.000 zł brutto;
- jedną usługę realizowaną w ramach zadania finansowanego ze środków
publicznych

(wymagającego

rozliczenia

w

rygorze

dyscypliny

finansów

publicznych) o wartości co najmniej 500.000 zł brutto;
- jedną usługę w zakresie promocji i marketingu piłki nożnej o wartości co najmniej
300.000 zł brutto.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wymagana wartość
świadczonej usługi powinna zostać osiągnięta do dnia składania ofert.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem, w skład którego wchodzą:
- Project manager,
- Dyrektor kreatywny,
- Kierownik realizacji wideo,
- Copywriter,
- Grafik.
5. Termin składania ofert
5.1. Termin składania ofert upływa dnia 25.05.2022 roku o godz. 10:00. Oferta może być
złożona tylko do upływu wyznaczonego terminu.
6. Komunikacja
6.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: p. Julia Jarnicka,
tel. +607181213, e-mail: jarnicka@jmgj.pl
7. Kryteria oceny ofert
7.1. Ważne oferty zostaną ocenione według następującego kryterium:
Nr kryterium

Nazwa kryterium

1
2
3

Cena oferty
Ocena próbek materiałów
Ocena doświadczenia zespołu

Maksymalna wartość
(waga) kryterium [%]
40
40
20
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