
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
 

Dolnośląski Związek Jeździecki ogłasza 
KONKURS OFERT 

na organizację Mistrzostw Dolnego Śląska w Ujeżdżeniu w 2018 roku 
 

1. Organizator konkursu: 

Dolnośląski Związek Jeździecki  
ul. Borowska 1-3 
54-529 Wrocław 
e-mail: dzj@dzj. wroclaw.pl 
tel. 71 337 93 45  
 

2. Opis zadania: 

a) Przedmiotem konkursu jest organizacja Mistrzostw Dolnego Śląska w Ujeżdżeniu w 
terminach zaproponowanych przez Oferenta ( prosimy o podanie kilku alternatywnych 
terminów). 

b) Mistrzostwa są rozgrywane w kategoriach wiekowych zgodnych z regulaminami Polskiego 
Związku Jeździeckiego  

c) Minimalne warunki, które muszą spełniać oferenci, a których niespełnienie skutkuje 
odrzuceniem oferty:   
posiadanie zaplecza sportowo- socjalnego pozwalającego na rozegranie zawodów, w tym: 

 czworobok konkursowy i  czworobok  treningowy (rozprężalnia), 

 lokalizacja stanowisk sędziowskich oraz biura zawodów umożliwiająca właściwą pracę 
sędziów i biura bez względu na warunki pogodowe, 

 właściwe nagłośnienie obiektu  

 posiadanie boksów przenośnych lub ich rozstawienia dla koni biorących udział w MDŚL-
A, zapewnienie w nich pierwszej ściółki oraz ujęcia wody, 

 zapewnienie cateringu własnego lub wynajętego dla uczestników zawodów i widzów  

 parking dla koniowozów oraz parking dla samochodów osobowych, 

 zagwarantowanie zgodnej z obowiązującymi przepisami obsługi zawodów w tym 
obsady osób oficjalnych (sędziowie, komisarze), zapewnienie obsługi medycznej, 
weterynaryjnej oraz kowalskiej,  

 zagwarantowanie bazy noclegowej na terenie ośrodka lub w niedalekiej odległości od 
miejsca rozgrywania zawodów, 

 zagwarantowanie minimalnej puli nagród w wysokości 3 000,00 zł,  

 zagwarantowanie samofinansowania się imprezy w ramach posiadanych środków 
własnych, dotacji i wpłat uczestników). Dolnośląski Związek Jeździecki gwarantuje 
dostarczenie derek, pucharów oraz medali dla zwycięzców, 
 

Oferent zobowiązany jest do promocji Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego poprzez 
umieszczenia logotypu DZJ w propozycjach i wynikach Mistrzostw wraz z informacją o 
sfinansowaniu przez Związek derek, pucharów i medali, jak również do wywieszenia banerów 
i innych nośników reklamowych dostarczonych przez DZJ.  

 



3. Warunki udziału w konkursie: 

Oferty mogą zostać złożone przez kluby członkowskie Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego 
posiadające aktualnie opłacone składki członkowskie. 
Oferenci muszą spełniać warunki minimalne, określone w punkcie 2 oraz potwierdzić je 
oświadczeniem w formularzu ofertowym. 
W przypadku klubów nie będących właścicielami infrastruktury wymagane jest 
przedstawienie zgody właściciela na jej wykorzystanie.  

 

4. Kryteria oceny 

Weryfikacja złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną dokonane przez Zarząd 
Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2018r.  
 
Kryteria oceny ofert: 
1) warunki obiektu (czworobok, podłoże, rozprężalnia, miejsca parkingowe, zaplecze 

socjalne) - 40% ( max 40 punktów) 
2) doświadczenie w organizacji podobnych imprez - 20% (max 20 punktów) 
3) zaproponowana pula nagród - 25% (max 25 punktów), przy czym wartość nagród 

rzeczowych mnożona jest przez współczynnik 0,8, zaś wartość nagród finansowych ma 
współczynnik 1, (wartość finansowa potwierdzona umowami sponsorskimi) 

4) wysokość zaproponowanych opłat - 15% (max 15 punktów). 
 
Zarząd Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego dokona wyboru oferty na podstawie  uzyskanej 
liczby punktów. Wybrana zostanie oferta, której łączna suma punktów będzie najwyższa.  

 

5. Składanie ofert 

Oferty należy składać do dnia 22 lutego 2018 r. do godz. 15.00 na załączonym druku  
w formie pisemnej do siedziby Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego, ul. Borowska 1-3, 54-
529 Wrocław.  Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do zaciągania 
zobowiązać w imieniu oferenta i opatrzona jego pieczęcią.  
Oferta powinna być złożona z zaklejonej kopercie z adnotacja „Oferta na konkurs ofert na 
organizację Mistrzostw Dolnego Śląska w skokach przez przeszkody w roku 2017. Nie 
otwierać przed 23 lutego 2018 r.” 
Oferty dostarczone po godzinie 15.00 dnia 22 lutego 2018 r. (także drogą pocztową lub 
kurierską) nie będą rozpatrywane. 

 

6. Ogłoszenie wyników 

Klub, którego oferta zostanie wybrana do realizacji niniejszego zadania zostanie 

powiadomiony o wyborze w terminie 3 dni od jego dokonania. Informacja taka znajdować się 

będzie także na stronie internetowej Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego.  

Klub, którego oferta zostanie wybrana zostanie wpisany do kalendarza DZ na rok 2018 jako 

organizator Mistrzostw Dolnego Śląska w Ujeżdżeniu. 

........................................................     ............................................... 
  (pieczęć Oferenta)                                             (data i miejsce złożenia oferty) 



OFERTA 
na organizację Mistrzostw Dolnego Śląska w Ujeżdżeniu w terminie …………………..  

(Uwaga – można podać alternatywne terminy) 

I. Dane na temat Oferenta 

1) pełna nazwa: ....................................................................................................................... 
2) dokładny adres:  
 miejscowość ......................................................  
 ul. ............................................ 
 gmina ...................................................................  
3) tel. ....................................................................... faks................................................................... 
  e-mail: ..................................................................  http:// 
............................................................... 
 
4) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta 
 ................................................................................................................................................... 
5 nazwa, adres i telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za realizację zadania 
 ...................................................................................................................................................
. 
6) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko 
oraz nr telefonu kontaktowego)  
 ...................................................................................................................................................
. 
 
II . Oświadczam, że: 
 
1) posiadam zaplecze sportowo- socjalne, pozwalające na rozegranie zawodów – w tym: 

czworobok o wymiarach ....... i podłożu ........... oraz plac treningowy o wymiarach ....... i podłożu 
........... 

2) zapewnię odpowiednie nagłośnienia obiektu  
3) posiadam boksy własne i/lub zabezpieczę rozstawienie odpowiedniej liczby  boksów 

przenośnych *  
4)  zapewnię pierwszą ściółkę w boksach, oraz ujęcie wody 
5) zapewnię catering dla uczestników zawodów oraz publiczności  
6) zapewnię parking dla koniowozów oraz parking dla samochodów osobowych 
7) zapewnię zgodną z obowiązującymi przepisami obsługę zawodów w tym obsadę osób oficjalnych 

(sędziowie, komisarze), obsługę medyczna, weterynaryjną oraz kowalską 
8) zagwarantuję pulę nagród w wysokości …………… ( min 3 000,00 ) 
9) zagwarantuję samofinansowanie się imprezy (w ramach posiadanych środków własnych, dotacji i 

wpłat uczestników) 
10) zagwarantują właściwą promocję Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego  
 
III. Przewidywane źródła finansowania zadania: 
1. Środki własne   
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 

2. Informacja o uzyskanych przez Oferenta od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych: 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o 

kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach 
wolontariuszy/. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam(-my), że: 
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji  
2) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

............................................................ 

                 Podpisy osób uprawnionych  

 

 

*niepotrzebne skreślić 

Załączniki i ewentualne referencje: 
 

 

 

 


