SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU
NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH
CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ
POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ
w roku 2021

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Polski Związek Orientacji Sportowej
Al. Jerozolimskie 30/21, 00-024 Warszawa
zwany w dalszej części dokumentu Związkiem lub PZOS.
§ 2. TRYB
Postępowanie odnośnie zawodów rangi mistrzowskiej (MP, PN, KMP) prowadzi się w trybie konkursu
ofert. Pozostałe zawody dodaje się do kalendarza CTZ w miarę spływania ofert.
§ 3. KOMISJA KONKURSOWA
W skład komisji wchodzą członkowie Zarządu PZOS.
§ 4. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie organizatorów zawodów Centralnego
Terminarza Zawodów PZOS w 2021 roku:
1) w Biegu na Orientację
2) w Orientacji Precyzyjnej
3) Grand Prix Polonia
2. Zawody Centralnego Terminarza Zawodów w Rowerowej Jeździe na Orientację będą dodane do
kalendarza na wniosek Komisji RJnO.
3. Zawody Centralnego Terminarza Zawodów w Narciarskim Biegu na Orientację będą dodane do
kalendarza decyzją Zarządu PZOS.
4. PZOS zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz negocjacji terminu i miejsca organizacji
zawodów do czasu podpisania umowy.
5. W trakcie trwania postępowania konkursowego, oferenci mogą zwracać się do Związku
o dodatkowe informacje pocztą elektroniczną na adres: biuro@zielonysport.pl – z tematem
„Konkurs CTZ”.
§ 5. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA:

1. Zawody mistrzowskie (MP, KMP) powinny umożliwić przygotowanie zawodników kadry Polski
2.
3.

do imprez głównych.
Zawody organizowane są z zachowaniem zasady najniższych kosztów udziału.
Organizacja zawodów powinna zapewniać możliwość przyjazdu większości uczestników w dniu
zawodów pierwszego dnia.
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4. Oferty na organizację Grand Prix Polonia składane na dłużej niż 1 rok będą preferowane.
5. Inne ważne zawody międzynarodowe mające wpływ na kalendarz CTZ:
Termin

Nazwa zawodów

Miejsce

01-02.05.2021

10mila 2021

Valdemarsvik / Szwecja

22-29.05.2021

WMOC 2021

Kobe / Japonia

19-20.06.2021

Jukola 2021

Turku / Finlandia

25-27.06.2021

EYOC 2021

Wilno / Litwa

04-08.07.2021

WOC 2021

Mlada Boleslav / Czechy

11-18.07.2021

JWOC 2021

Aguiar de Beira / Potrugalia

15-25.07.2021

The World Games 2021

Birmingham / USA

19-23.08.2021

EOC 2021

Rosja

§ 6. CYKLICZNOŚĆ MISTRZOSTW POLSKI
W związku z wchodzącą w życie od 2019 roku cyklicznością organizacji Mistrzostw Świata Seniorów
w biegu na orientację, z podziałem na dystanse sprinterskie i leśne. Zawody w ramach Mistrzostw
Polski będą rozgrywane cyklicznie w zależności od programu Mistrzostw Świata, w następującym
układzie:
Lata nieparzyste (Mistrzostwa Świata – dystanse leśne):
Wiosna: MP klasyk, sztafety; MP nocne, średni
Jesień: MP sprint, sztafety sprinterskie
Lata parzyste (Mistrzostwa Świata – dystanse sprinterskie):
Wiosna: MP sprint, sztafety sprinterskie
Jesień: MP klasyk, sztafety; MP nocne, średni
§ 7. WARUNKI
1.
2.

Jeden organizator może złożyć dowolną liczbę ofert w każdej kategorii.
W konkursie ofert dotyczącym organizacji MP, PN i KMP, pod uwagę będą brane następujące
uwarunkowania:
● Wybór terenu zawodów odpowiedniego do rangi zawodów;
● Doświadczenie w organizacji;
● Proponowany zespół głównych organizatorów (główny kartograf, budowniczy tras, sędzia
główny);
● Propozycja zastosowanie nowych technologii;
● Marketing, promocja, inne;
4. Kryterium wyboru oferty będzie ocena merytoryczna wykonana przez Zarząd.
§ 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy dostarczyć poprzez:
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A: wypełnienie formularza elektronicznego:
https://forms.gle/SKufCWowHwkHYkm56
oraz
B: skan pisma przewodniego wysłany na adres mailowy biuro@zielonysport.pl bądź drogą
pocztową na adres Związku. W piśmie powinno znaleźć się:
- dane organizacji (klub, związek okręgowy) aplikującej,
- nazwa zawodów, o jakie aplikuje organizacja (klub, związek okręgowy).
2. Składane oferty będą rozpatrywane jedynie w przypadku spełnienia wymagań sprecyzowanych
w niniejszej specyfikacji .
3. Pismo przewodnie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika to z innych
dokumentów załączonych przez Oferenta. W przypadku załączenia kopii dokumentów
niezbędne jest ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem.
4. Złożenie kompletnej oferty w przewidzianym terminie jest równoznaczne z akceptacją przez
Oferenta wszelkich warunków postępowania zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Konkursu.
§ 9. TERMINY
1. Oferty w konkursie na organizację imprez mistrzowskich (MP, PN, KMP) powinny być wysłane w
terminie do 31 stycznia 2020 r.
2. Oferty na pozostałe zawody CTZ powinny być wysłane nie później niż do 30 listopada 2020 r.
3. Organizatorzy tradycyjnych zawodów wielodniowych w BnO (Warszawska Mila, Grand Prix
Mazowsza, Puchar Bałtyku, Puchar Wawelu, Limanowa Cup i Grand Prix Pomorza) potwierdzają
organizację w terminie do 31 marca 2020 r. poprzez złożenie oferty. W przypadku braku oferty
w terminie daty te zostaną uwolnione dla innych oferentów.
4. Projekt kalendarza zostanie przedstawiony na stronie PZOS.
5. Umowa pomiędzy Oferentem i PZOS zostanie podpisana bez zbędnej zwłoki, najpóźniej będzie
to początek 2021 roku.
6. PZOS przewiduje możliwość przyjmowania ofert po terminie konkursu, w miarę wakatów
imprez.
§ 10. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU
1. Ofertę w konkursie może złożyć wyłącznie jednostka będąca członkiem PZOS z opłaconą składką
członkowską za rok 2019.
2. Złożenie kompletnej oferty w przewidzianym terminie jest równoznaczne z akceptacją przez
Oferenta wszelkich warunków postępowania zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Konkursu.
§ 11. INFORMACJE DODATKOWE
1.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty i uczestnictwem
w postępowaniu. PZOS w żadnym wypadku nie będzie zobowiązany do ich pokrycia.
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2.
3.
4.
5.

6.

Postępowanie nie podlega Ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2010 nr 113, poz. 759 ze zmianami).
PZOS zastrzega sobie prawo do przyjęcia, odrzucenia oferty lub rezygnacji z postępowania
konkursowego bez podania przyczyny albo zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru.
Warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane przez PZOS.
PZOS może wysłać do organizatorów prośbę o doprecyzowanie szczegółów oferty.
W przypadku więcej niż jednej oferty na dane zawody, takie szczegóły mogą mieć wpływ na
wartość oferty.
Proponowany terminarz BnO na rok 2021 – imprezy mistrzowskie:

Termin
28.03.2021

Nazwa zawodów
MP i MPW w długodystansowym BnO

07-09.05.2021

MP i MPW w biegu średniodystansowym i nocnym

21-23.05.2021

Klubowe Mistrzostwa Polski I runda: bieg sprinterski,
klasyczny, sztafeta 3-osobowa

04-06.06.2021

Puchar Najmłodszych

12-13.06.2021

MP i MPW w biegu klasycznym i sztafetowym

04-05.09.2021

MP i MPW w biegu sprinterskim i sztafetach
sprinterskich

18-19.09.2021

Klubowe Mistrzostwa Polski II runda: bieg sprinterski
nocny, średniodystansowy, sztafeta pokoleń z nocnymi
zmianami

02-03.10.2021

Termin zarezerwowany na MMM

Wykaz załączników:
- wzór umowy organizatora z PZOS.

Krzysztof Urbaniak, Prezes PZOS
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