
Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy 

Numer ogłoszenia: 88916 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 22 24 42 132, faks 22 24 43 218. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.msport.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU 

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie czasopisma Sport 

Wyczynowy. 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy. Czasopismo 

Sport Wyczynowy, wydawane od 1962 r. stanowi ważny element kształcenia i doskonalenia 

zawodowego trenerów sportu w Polsce. Jego podstawowym zadaniem jest upowszechnianie 

wiedzy z zakresu nauk o sporcie wśród odbiorców, którymi są - trenerzy, instruktorzy sportu, 

pracownicy naukowi, studenci. Lekarze i fizjoterapeuci sportowi, a także nauczyciele wychowania 

fizycznego i pracownicy różnych szczebli administracji sportowej. Zadanie ma zostać zrealizowane 

w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 21 grudnia 2012 roku. Ustalenie ostatecznego terminu 

ze wskazanego przedziału może być przedmiotem uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a 

zwycięzcą konkursu.. 

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

WARUNKI UDZIAŁU 

 Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE a) 

Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w 



konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik konkursu, który złoży więcej niż jeden 

wniosek lub więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony lub odrzucony z konkursu. 

UWAGA: Za złożenie wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności 

wspólnie z innym Uczestnikiem konkursu. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 

określony został w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu. b) Do złożenia pracy konkursowej 

zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie 

Konkursu. c) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. d) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa 

w pkt 2.1.1. Regulaminu konkursu, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą 

brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia 

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu konkursu. 

1.2. Osobą uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu jest: a) osoba fizyczna, będąca 

Uczestnikiem konkursu b) osoba upoważniona (osoby upoważnione) - zgodnie z zasadą 

reprezentacji do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, 

nie posiadającej osobowości prawnej, będącej Uczestnikiem konkursu. c) Pełnomocnik 

ustanowiony przez Uczestnika konkursu Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w 

konkursie. 2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 2.1. WARUNKI UDZIAŁU W 

KONKURSIE 2.1.1. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy konkursu w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej ustawą PZP), którzy zgodnie 

z art. 22 ust. 1 ustawy PZP spełniają warunki, dotyczące: A) Posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania; B) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie) wydawali, redagowali przynajmniej jedno czasopismo z 

obszaru nauki o sporcie. C) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; D) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2.2. DOKUMENTY I 

OŚWIADCZENIA WYMAGANE WE WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE, POTWIERDZAJĄCE 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE: 2.2.1. Złożenie przez uczestnika we 

wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dokumentów i oświadczeń wymienionych w 

niniejszym punkcie będzie stanowiło podstawę do oceny przez sąd konkursowy spełnienia 



warunków udziału w konkursie określonych w pkt 2.1. 2.2.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału 

w konkursie musi składać się z: 2.2.2.1. W przypadku krajowych Uczestników konkursu - 

mających siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium RP a) wypełnionego formularza wniosku 

o dopuszczenie do udziału w konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 

2 do regulaminu; b) wykazu Posiadanie wiedzy i doświadczenia - wzór wykazu stanowi Załącznik 

do Regulaminu konkursu), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia określonego w pkt 2.1.1.B regulaminu konkursu, wraz z załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie; c) aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczeń w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, 

wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w konkursie; d) pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego 

uczestników występujących wspólnie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3 

do Regulaminu konkursu. 2.2.2.2. W przypadku zagranicznych Uczestników konkursu - mających 

siedzibę (miejsce zamieszkania) poza terytorium RP a) wypełnionego formularza wniosku o 

dopuszczenie do udziału w konkursie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 

do regulaminu; b) wykazu Posiadanie wiedzy i doświadczenia - wzór wykazu stanowi załącznik 

nr 5 do Regulaminu konkursu), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia określonego w pkt 2.1.1.B regulaminu konkursu, wraz z załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie; c) 

pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego uczestników występujących wspólnie o 

treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu. d) W 

przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy z § 4 i 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 

1817). 2.3. UCZESTNICY KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE 2.3.1. 

Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. W takim przypadku uczestnicy 

konkursu ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w konkursie, a oryginał 

pełnomocnictwa wg. wzoru załącznika nr 3, załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w 

konkursie. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Uczestników 

wspólnie biorących udział w konkursie lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 

wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji uczestnika konkursu a także przez 

Pełnomocnika. Pozostałe oświadczenia lub dokumenty, w tym również dokumenty, które 



wymagane warunkami regulaminu konkursu zostaną wystawione na poszczególnych 

uczestników wspólnie biorących udział w konkursie, przedkłada wraz z wnioskiem o 

dopuszczenie do udziału w konkursie ustanowiony Pełnomocnik. 2.3.2. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty 

wymienione w pkt 2.2.2.2.b - c, powinien przedłożyć ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy 

potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie. 2.3.3. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt 

2.1.1. Regulaminu konkursu, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 2.3.4. Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawcy wspólnie występujący w konkursie, których praca konkursowa 

zostanie wybrana przez Sąd Konkursowy zawarli, najpóźniej w dacie przystąpienia do negocjacji, 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu. 3. 

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH 3.1. Uczestnik 

konkursu, którego koncepcja na opracowanie koncepcji dalszego rozwoju oraz redakcja i 

prowadzenie czasopisma Sport Wyczynowy zostanie wybrana, zgodnie z Art. 110 i w związku z 

Art. 111 Ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, 

przenosi prawa autorskie do tej koncepcji na rzecz Organizatora konkursu w zamian za nagrodę 

w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy 

konkursowej. 3.2. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do 

nagrodzonej koncepcji na opracowanie koncepcji dalszego rozwoju oraz redakcja i prowadzenie 

czasopisma Sport Wyczynowy Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych 

do nagrodzonej koncepcji na opracowanie koncepcji dalszego rozwoju oraz redakcja i 

prowadzenie czasopisma Sport Wyczynowy, wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji 

określa załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. 4.WYMOGI FORMALNE PRZYGOTOWANIA 

WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 4.1. Wniosek sporządzony wg 

wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu powinien zawierać wszystkie 

wymagane oświadczenia i dokumenty według postanowień Rozdziału III Regulaminu konkursu. 

4.2. Wniosek oraz oświadczenia i dokumenty załączone do Wniosku w oryginale powinny być 

podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w 

pkt 1.2. Regulaminu konkursu. 4.3. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika, o treści 

ustalonej w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu musi być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu, o której mowa w pkt 1.2. Regulaminu 

konkursu. 4.4. Dokumenty lub oświadczenia składane w formie kopii wymagają poświadczenia 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu, o 

której mowa w pkt 1.2. Regulaminu konkursu. 4.5. W przypadku, gdy informacje zawarte we 

Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 



nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE 

TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O 

ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i 

dołączone do Wniosku w zamkniętej, odrębnej kopercie i trwale połączone z Wnioskiem i 

pozostałymi dokumentami. 4.6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz wymagane 

Regulaminem konkursu oświadczenia i dokumenty Uczestnicy konkursu przekazują na piśmie. 

4.7. Zaleca się ponumerowanie stron Wniosku wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób 

trwały wszystkich kart Wniosku i załączników.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:  

 1. Oryginalność koncepcji - 40  

 2. Walory artystyczne i wizerunkowe - 20  

 3. Potencjał merytoryczny zawartości czasopisma - 30  

 4. Adekwatność budżetu wobec celu - 10  

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu: 

 Dostępny do dnia: 02.04.2012, godzina 10:00.  

 Miejsce: Ministerstwo Sportu i Turystyki 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 p. 1. 

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 

 Data: 02.04.2012, godzina 10:00.  

 Miejsce: Ministerstwo Sportu i Turystyki 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 w Kancelarii 

Głównej. 

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych: 

 Termin: Data: 12/04/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00.  

 Miejsce: Ministerstwo Sportu i Turystyki 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 w Kancelarii 

Głównej. 



IV.3) NAGRODY 

 Rodzaj i wysokość nagród: Uczestnik konkursu, którego praca uzyska największą ilość 

punktów, otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem 

będzie szczegółowe opracowanie przedmiotu zamówienia..  

 

 


