Nr Sprawy : KT. 423 – 1/2011
Konin, 6 maja 2011 roku

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
.....................................................

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NA
Promocję Miasta Konin poprzez sport
Urząd Miejski

w Koninie działając na podstawie art.44 ust.3 pkt.1 ustawy

z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ) oraz art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze
zm.) zaprasza do złoŜenia oferty na wykonanie zamówienia pn.
Promocja Miasta Konina poprzez:
- szermierkę seniorów i młodzieŜowców

55.000 zł

- piłkę noŜną kobiet

45.000 zł

- koszykówkę kobiet

45.000 zł

- piłkę noŜna męŜczyzn

35.000 zł

- kolarstwo męŜczyzn

20.000 zł

- pięściarstwo męŜczyzn

20.000 zł

- piłkę ręczną męŜczyzn

10.000 zł

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

W ramach wykonywania działań promujących Miasto Konin, w kaŜdej dyscyplinie sportu
naleŜy wykonać następujące czynności:
a) umieszczanie na strojach sportowych zawodników oraz trenerów logo lub herbu i hasła
promocyjnego miasta,
b) podawanie informacji o wsparciu finansowym Miasta we wszystkich publikacjach
dotyczących klubu,
c) przekazywanie informacji o wsparciu finansowym Miasta podczas oficjalnych kontaktów z
mediami,
d) umieszczanie banerów z logo lub herbem i hasłem promocyjnym Miasta w najlepiej
widocznych miejscach obiektów sportowych, w których odbywają się zawody,
e) umieszczanie logo lub herbu i hasła promocyjnego Miasta na wszystkich materiałach
(biletach, folderach, zaproszeniach itp.) związanych z udziałem klubu otrzymującego wsparcie
w zawodach sportowych,
Dotyczy to druŜyn (w przypadku gier zespołowych) lub zawodników (sporty indywidualne)
osiągających najwyŜszy poziom sportowy.
Termin realizacji zadania – od podpisania umowy do 15 listopada 2011 roku.
Oferty złoŜone przez stowarzyszenia, w terminie do 14 dni od terminu składania ofert
rozpatrzy komisja powołana Zarządzeniem Nr 316/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z

2.12.2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i kultury w mieście.

Termin składania ofert – 17 maja 2011 roku, godz. 15.00
Miejsce składania ofert – Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac
Wolności 1
Urząd Miejski zleci wykonanie zamówienia temu wykonawcy , który zaproponuje
najkorzystniejsze warunki jego realizacji.

1.
2.
3.
4.

Oczekujemy Państwa oferty, do której naleŜy załączyć:
Wyciąg ze statutu świadczący o prowadzeniu przez stowarzyszenie działalności
gospodarczej.
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer NIP stowarzyszenia.
Numer REGON stowarzyszenia.

Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki

