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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.   ORGANIZATOR KONKURSU 
1.1.   Organizatorem konkursu (zwanym również Organizatorem lub Zamawiającym) jest: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 14, 00-082 

Warszawa. 

1.2.  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

imię i nazwisko: Maciej Szreder 

tel.: 22 24 43 132/134 

fax: 22 24 43 218 

e-mail: maciej.szreder@msport.gov.pl  

godziny urzędowania: 08:15 – 16:15 

1.3.  Wszelką korespondencję (z wyłączeniem zakresu wskazanego w pkt 1.4. poniżej) związaną  

z   niniejszym konkursem, należy kierować na adres siedziby Organizatora, z oznaczeniem:  

 

KONKURS 

na opracowanie koncepcji kampanii społecznej mającej na celu promowanie aktywności 

sportowej, w szczególności na obiektach sportowych wybudowanych w ramach rządowego 

programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” 

         Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 

Uczestnika konkursu powyższych wymogów. 

1.4.   Organizator konkursu dopuszcza przesyłanie pytań, o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu, 

w wersji elektronicznej na adres podany w pkt 1.2.  

 

2. RODZAJ I ZASADY OGÓLNE KONKURSU 
2.1.  Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” 

oraz niniejszego regulaminu. 

2.2.  Konkurs jest konkursem dwuetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają 

wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski), a Zamawiający dopuszcza do udziału 

w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych w I etapie konkursu Uczestników 

spełniających warunki udziału w konkursie.  

 W I etapie konkursu Uczestnik składa pracę dot. strategii kampanii - koncepcji strategicznej 

komunikacji i koncepcji planowania mediów  (opracowanie studialne). Do II etapu zostanie 

zaproszonych maksymalnie 5 Uczestników, którzy będą autorami najlepszych prac złożonych w I 

etapie. Wyłonieni zostaną w oparciu o kryteria określone w niniejszym Regulaminie (patrz 

Rozdział V).  

 W II etapie konkursu Uczestnik konkursu składa pracę dot. kreacji kampanii wykonaną na 

podstawie strategii (opracowania studialnego) przedstawionej w pierwszym etapie. 

 

mailto:maciej.szreder@msport.gov.pl
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2.3. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału  

w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, 

oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników informacje, 

wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.  

2.4. Jeśli dokumenty, o których mowa w punkcie 2.3, zostały sporządzone w innym języku, powinny 

zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski.  

 

3. TERMINY 

3.1. Ogłoszenie konkursu 25 czerwca 2012 r. 

3.2. Uczestnik może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Regulaminu. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem 

terminu składania wniosków, pod warunkiem że pytanie o wyjaśnienie Regulaminu wpłynęło do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia 06 lipca 2012 r.. 

Jeżeli pytanie o wyjaśnienie Regulaminu wpłynęło po upływie terminu składania pytania 

określonego powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić pytanie bez rozpoznania. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Uczestnikom, którym przekazał 

Regulamin, bez ujawniania źródła zapytania. Jeżeli Regulamin jest udostępniany na stronie 

internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania wniosków 

zmienić Regulamin. Dokonaną zmianę Regulaminu przedstawia niezwłocznie wszystkim 

Uczestnikom, którym przekazano Regulamin. Jeżeli Regulamin jest udostępniany na stronie 

internetowej, zamieszcza informację o zmianie także na tej stronie. 

3.3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie składać należy do dnia 17 lipca 2012 r. do 

godz. 10:00 na adres Organizatora konkursu.  

Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestników o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w 

konkursie. 

3.4. Zamawiający przewiduje zaproszenie wszystkich uczestników konkursu zakwalifikowanych do I 

etapu w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Regulaminu konkursu. Przewidywany 

termin ww. zebrania to 19 lipca 2012 r., godz. 10:00 w siedzibie Organizatora konkursu. 

3.5. Termin składania prac konkursowych do I etapu Organizator określa na dzień 01 sierpnia 2012 r.  

Prace konkursowe składać należy do godz. 10:00 (liczy się data doręczenia do Zamawiającego) 

na adres: 

    Ministerstwo Sportu i Turystyki  

      ul. Senatorska 14  

      00-082 Warszawa 

      w Kancelarii Głównej  

3.6. Termin składania prac konkursowych do II etapu, Organizator określa na dzień 10 sierpnia 2012 

r. Prace konkursowe składać należy do godz. 10:00 (liczy się data doręczenia do 

Zamawiającego) na adres: 

    Ministerstwo Sportu i Turystyki  

      ul. Senatorska 14  

      00-082 Warszawa 
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      w Kancelarii Głównej  

3.7. O miejscu oraz terminie rozstrzygnięcia konkursu Zamawiający powiadomi uczestników konkursu 

odrębnym pismem.   

3.8. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie 

poinformuje Uczestników konkursu, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej 

www.bip.msit.gov.pl. 

 

4. SĄD KONKURSOWY 

Weryfikacji warunków formalnych wymaganych od uczestników oraz oceny złożonych prac 

konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Zamawiającego w składzie: 

1. Przewodniczący Sądu Konkursowego  - Wojciech Kudlik 

2. Wiceprzewodniczący Sądu Konkursowego - Tomasz Świętoński 

 3. Członek Sądu Konkursowego   - Olga Cygan 

 4. Członek Sądu Konkursowego   - Michał Sobkowicz 

 5. Członek Sądu Konkursowego   - Paweł Wiśniewski 

 6. Sekretarz Sądu Konkursowego   - Maciej Szreder 

 7. Biegły przy Sądzie Konkursowym   - Adam Radziun 

 

Szczegółowy sposób i zakres prac sądu konkursowego określony jest w Regulaminie Sądu 

Konkursowego stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. 

 

5.    SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA KONKURSU Z UCZESTNIKAMI 

KONKURSU 

5.1. Uczestnicy konkursu mogą zwracać się pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty e-mail do 

Organizatora konkursu o wyjaśnienie postanowień Regulaminu konkursu na adres i nr faksu:  

        Ministerstwo Sportu i Turystyki  

        ul. Senatorska 14  

        00-082 Warszawa 

   fax. + 48 (22) 24 43 218 

   maciej.szreder@msport.gov.pl    

5.2.  Organizator konkursu udzieli odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu oraz  

z opracowaniem i składaniem prac konkursowych, pod warunkiem, że otrzyma je w terminach 

określonych w pkt. 3.2. 

5.3. Organizator konkursu będzie przekazywał wyjaśnienia oraz informacje na piśmie lub za pomocą 

faksu. Organizator jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim uczestnikom, którzy 

otrzymali regulamin konkursu, bez ujawniania źródła zapytania. Organizator zamieści pytania i 

odpowiedzi oraz inne informacje o konkursie na swojej stronie internetowej: 

www.bip.msit.gov.pl. 

5.4. Udzielone przez Organizatora konkursu wyjaśnienia oraz dokonane w związku z tym zmiany  

w Regulaminie konkursu są wiążące dla Uczestników konkursu. 
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6.   KLASYFIKACJA WG CPV 

Przedmiot konkursu został zakwalifikowany według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

79.34.22.00-5 (usługi w zakresie promocji) 
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ROZDZIAŁ II 

PRZEDMIOT, CEL I ZAŁOŻENIA KONKURSU 

 

1. PRZEDMIOT KONKURSU  

Koncepcja oraz realizacja kampanii społecznej mającej na celu promowanie aktywności sportowej, w 

szczególności na obiektach sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu 

inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” – w tym obiektów sportowych powstałych w ramach 

Pilotażowego Programu Budowy Składanych Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk Stałych Biały 

Orlik. Przedmiotowa uwaga odnosi się do całego Regulaminu i dot. całości koncepcji kampanii 

społecznej przygotowanej przez Uczestnika.  

Celem kampanii jest: 

1. Zaprojektowanie przekazu/formuły dotarcia do odbiorców kampanii, zakładającej 

ukazanie sportu jako czynności, z której czerpie się przyjemność. 

2. Ukazanie lokalnym społecznościom obiektów powstałych w ramach programu „Moje 

Boisko – Orlik 2012” jako miejsc, gdzie taką przyjemność można znaleźć. 

3. Ukazanie obiektów powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” jako 

miejsc, gdzie można uprawiać inne aktywności ruchowe niż piłka nożna, koszykówka 

czy siatkówka. 

Drugorzędnym celem jest : 

1. poprawienie pozycji sportu w hierarchii wartości Polaków oraz przeniesienie jej z 

grupy wartości uznawanych do wartości realizowanych. 

Realizacja Kampanii Społecznej ma zostać przeprowadzona w okresie między 01.09.2012 a 

15.12.2012 roku, i musi trwać min. 30 dni. Ustalenie ostatecznych terminów ze wskazanych 

przedziałów może być przedmiotem uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

2. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, zgodnie z kryteriami oceny, pracy - koncepcji kampanii 

społecznej. Założeniami kampanii są: 

 kreowanie nowego podejścia lokalnych społeczności do uprawiania sportu „sport = 

przyjemność” 

 promocja aktywności fizycznej Polaków na obiektach wybudowanych w ramach programu 

„Moje Boisko – Orlik 2012” oraz dotarcie z przekazem przede wszystkim do mieszkańców 

średnich i małych miejscowości (do ok. 150 tys. mieszkańców), w których istnieją w/w obiekty; 

 poszerzenie skojarzenia dotyczącego funkcjonalności i pokazanie różnorodnych możliwości 

wykorzystania obiektów (nie tylko do gry w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę);  

 uzmysłowienie Polakom, że ta nowa infrastruktura sportowa powstała, by służyć wszystkim - 

niezależnie od sprawności, płci i wieku ,że jest to własność lokalnych społeczności. 

 motywowanie do aktywności fizycznej poprzez wskazanie sportu jako czynności, z której 

czerpie się przyjemność, 

 minimalizowanie psychologicznych barier dla podejmowania aktywności fizycznej, 

 budowanie pozytywnego wizerunku sportu 

 aktywizacja Urzędów Gmin do działania, motywowanie osób odpowiedzialnych. 
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Tworząc koncepcję kampanii biorący udział w konkursie powinien brać pod uwagę spostrzeżenia i 

wnioski zawarte w raporcie z badań jakościowych „Moje Boisko Orlik 2012 szansą na rozwój 

aktywności społecznej” oraz rekomendacji stworzonych na jego podstawie (w załączniku 8). 

 

Autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia  

z wolnej ręki. Jeżeli strony negocjacji uzgodnią warunki realizacji umowy, zwycięzca konkursu na 

podstawie zawartej umowy opracuje kampanię społeczną mającą na celu promowanie aktywności 

sportowej, w szczególności na obiektach sportowych wybudowanych w ramach rządowego 

programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” zgodnie z przedstawioną koncepcją. Zasady 

realizacji zadania zostaną ostatecznie ustalone po rozstrzygnięciu konkursu, w trakcie negocjacji 

warunków umowy.  

 

3. WYMAGANY ZAKRES MERYTORYCZNY  

Kampania społeczna mająca na celu promowanie aktywności sportowej, w szczególności na 

obiektach sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje 

Boisko – Orlik 2012”  ma być skierowana przede wszystkim do mieszkańców średnich i małych 

miejscowości (do ok. 150 tys. mieszkańców), w których istnieją obiekty typu Orlik. Grupami 

docelowymi kampanii będą: 

1. rodziny z dziećmi, 

2. nastolatki, 

3. wszyscy zainteresowani aktywnością fizyczną, którzy poszukują dostępnego miejsca 

dla rozwoju swoich zainteresowań, 

4. animatorzy zatrudnieni na „Orlikach”, 

5. osoby z grupy wiekowej 60+, 

6. pracownicy urzędów gminnych odpowiedzialni za funkcjonowanie obiektów.  

Kampania musi zawierać następujące kanały dotarcia: 

1. spoty audiowizualne emitowane w telewizji i/lub kinie, 

2. działania outdorowe, 

3. w celach informacyjnych musi zostać wykorzystana strona internetowa 

www.orlik2012.pl, z uwzględnieniem konieczności jej pozycjonowania wg. słów 

kluczowych związanych z kampanią, 

4. portale społecznościowe, 

inne, wg. założeń oferenta. 

Do raportu z kampanii należy dołączyć badania, które wskażą czy przekaz był zrozumiały oraz jaki był 

odbiór kampanii. 

   

4. ZAKRES SZCZEGÓŁOWEGO OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ.  

Projekt autorskiej koncepcji przeprowadzenia kampanii musi być uzupełniony o kosztorys, podany              

w kwotach brutto, uwzględniający w szczególności:  

A. koszty opracowania koncepcji kampanii, 

B. koszty realizacji kampanii promocyjnej, w tym: 

  koszty produkcji materiałów o charakterze reklamowym, 

http://www.orlik2012.pl/
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  koszty udziału materiałów reklamowych w rynku mediów i reklamy z podziałem na różne 

nośniki, 

 

5. BUDŻET 

Koszt przygotowania i przeprowadzenia kampanii, w ramach wybranej koncepcji nie może 

przekroczyć kwoty 2,5 mln złotych brutto.  

 

6. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY 

Istotne postanowienia umowy na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dot. kampanii 

społecznej mającej na celu promowanie aktywności sportowej, w szczególności na obiektach 

sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – 

Orlik 2012”, którą organizator konkursu zamierza zawrzeć z autorem najlepszej pracy konkursowej, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określa Załącznik nr 7 do 

Warunków Konkursu. 
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ROZDZIAŁ III 

 WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ WARUNKI            

, 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 w etapie I i tylko jedną pracę konkursową w etapie 

II. 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 w etapie I zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy 

spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu.  

c) Do złożenia pracy konkursowej w etapie II zostaną zaproszeni twórcy do 5 najlepszych prac 

złożonych w I etapie, wyłonionych w oparciu o podane kryteria określone w niniejszym 

Regulaminie (patrz Rozdział V). 

d) 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.  

e) 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: 
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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) zrealizowali co najmniej 1 zamówienie, dotyczące zorganizowania lub uczestniczenia                    

w zorganizowaniu (co najmniej jako nominalny współorganizator) ogólnopolskiej kampanii medialnej,   

z użyciem min. 3 mediów,  wartość ww. zamówienia (kampanii) musiała wynosić  min. 900 000,00 zł 

brutto.  

C) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Osoba kierująca projektem musi posiadać odpowiednie doświadczenie w zakresie 

realizacji kampanii, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków był 

kierownikiem projektu (odpowiadał za realizację) ogólnopolskiej kampanii medialnej,  z użyciem min. 3 

mediów i o wartości min. 900 000,00 zł brutto.  

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 

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) wykazu osób (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu), 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 

temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 

potwierdzających jednocześnie spełnienie warunku określonego przez 

Zamawiającego w pkt 2.1.1.C regulaminu konkursu oraz informacji o podstawie 

do dysponowania tymi osobami; 

d) 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 
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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; 

e)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w konkursie; 

f)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 9  ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w konkursie; 

g)   aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 

h)   aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 

i) 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  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2.2.1 lit. d-h:  

a)  pkt 2.2.2.1 ppkt. d, f, g, h - składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  

  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu,  

  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;  
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b)  pkt 2.2.2.1 lit. e - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 

administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.  

c)  Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.2.2.2  lit. a  kropka pierwsza i trzecia oraz 

lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w konkursie. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.  

d)  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 2.2.2.2  lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2.2.2.2  lit. b stosuje się 

odpowiednio.  

e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu.  

f) wypełnionego formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie   

o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do regulaminu; 

g) 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; 

h) wykazu osób (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu), 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz  

z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego 

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 

czynności, potwierdzających jednocześnie spełnienie warunku określonego 

przez Zamawiającego w pkt 2.1.1.C regulaminu konkursu oraz informacji  

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

i) pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego uczestników 

występujących wspólnie o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku 

nr 3 do Regulaminu konkursu. 
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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 kampanii społecznej 

mającej na celu promowanie aktywności sportowej, w szczególności na obiektach 

sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko 

– Orlik 2012” 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 kampanii społecznej mającej na celu promowanie aktywności 

sportowej, w szczególności na obiektach sportowych wybudowanych w ramach 

rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”, 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.  
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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. 

 

5. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE 

5.1.  Wniosek należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź za pośrednictwem firmy 

kurierskiej w Ministerstwie Sportu i Turystyki; ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa,  

w Kancelarii Głównej.  

5.2.  Termin składania Wniosków upływa  dnia 17 lipca 2012 roku, o godzinie 10:00. 

5.3.  Wniosek wysłany pocztą, kurierem lub składany w inny sposób, musi dotrzeć do Organizatora 

we wskazanym terminie.  

5.4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku. 

Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.   

5.5. Uczestnik konkursu może zmienić lub wycofać Wniosek wyłącznie przed upływem terminu 

składania Wniosków. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu Wniosku musi zostać złożone w formie 

pisemnej w miejscu wskazanym w pkt 5.1. i w terminie nie późniejszym niż wskazany w pkt 5.2.  

 

6.    OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

6.1.  Sąd konkursowy dokonuje oceny Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, zgodnie  

z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu i przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

6.2.  Po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w konkursie Organizator zaprosi do składania 

prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym 

regulaminie. Wszyscy Uczestnicy konkursu, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie, zostaną 

powiadomieni na piśmie o wynikach oceny i kwalifikacji. 
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6.3.  Uczestnicy niespełniający wymagań podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.  
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ROZDZIAŁ IV 

PRACE KONKURSOWE - SPOSÓB OPRACOWANIA I SKŁADANIA  

ZASADY OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ 

Pracę konkursową musi cechować czytelność i funkcjonalność przyjętej zasady kompozycji, realność i 

ekonomika przyjętych rozwiązań oraz wartości artystyczne.  

Nie będą rozpatrywane prace konkursowe, które zostały opracowane w sposób umożliwiający 

identyfikację ich autorów. 

 

I. PRACA KONKURSOWA NA ETAP I - DOT. STRATEGII KAMPANII - PRZYGOTOWANIE 

KONCEPCJI STRATEGICZNEJ KOMUNIKACJI I KONCEPCJI PLANOWANIA MEDIÓW   

 

1.   ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ 

 

Praca konkursowa musi zawierać: 

 

1. Strategię kampanii, w tym co najmniej: 

a. cele komunikacyjne kampanii, 

b. opis charakterystyki poszczególnych grup docelowych do których adresowana jest kampania, 

c. opis relacji konsumenta z marką, kategorią lub produktem (consumer insight), 

d. opis korzyści wynikającej z przekazu dla odbiorcy (benefit), 

d. najważniejsze przekazy komunikacyjne (key messages), 

e. opis reakcji odbiorcy kampanii  (consumer take-out).  

 

2. koncepcje realizacji kampanii w mediach 

a. dobór kanałów dotarcia i założenia intensywności ich wykorzystania w kampanii. 

b. Ogólne zestawienie kosztów przygotowania, wyprodukowania i przeprowadzenia proponowanej 

strategii z uwzględnieniem cen udziału kampanii w rynku mediów i reklamy (opis). 

 

Uczestnik konkursu może zaproponować dodatkowe punkty spisu treści,  

jego zdaniem niezbędne do włączenia do dokumentu.  

 

Zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną, oraz płytą CD lub DVD z wersją elektroniczną pracy 

konkursowej zawierającą prezentacje strategii komunikacji oraz mediaplan oraz zestawienie kosztów 

umieszczona osobno w sposób umożliwiający dostęp do niej bez możliwości naruszenia 

koperty z karta identyfikacyjną.  

 

II. PRACA KONKURSOWA NA ETAP II - DOT. KREACJI KAMPANII WYKONANA NA 

PODSTAWIE STRATEGII 

 

1.   ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ 

Praca konkursowa musi zawierać: 

1.Koncepcję scenariuszową (opis):  
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a. Idea kreatywna/pomysł,  

b. hasła kampanii,  

c. scenariuszowa kolejność zdarzeń zawierająca możliwie szczegółowo rozpisany przebieg zdarzeń  

w trakcie kampanii,  

d. uzasadnienie pomysłu uwzględniające spójność z założeniami strategii I korzyści dla odbiorców 

kampanii. 

 

2.Koncepcję artystyczną (należy przedstawić plansze lub wizualizację elektroniczną) 

powyższych elementów 

 

3.Finalne zestawienie kosztów przygotowania, wyprodukowania i przeprowadzenia 

proponowanej koncepcji z uwzględnieniem cen udziału kampanii w rynku mediów i reklamy 

(opis), cen portalu. 

 

4. Metodologia badania efektywności kampanii. 

 

Uczestnik konkursu może zaproponować dodatkowe punkty spisu treści,  

jego zdaniem niezbędne do włączenia do dokumentu.  

 

Zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną, oraz płytą CD lub DVD zawierającą całość pracy 

konkursowej (rysunki oraz tekst) umieszczona osobno w sposób umożliwiający dostęp do niej 

bez możliwości naruszenia koperty z karta identyfikacyjną.  

 

 

SPOSÓB I FORMA OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ – dotyczy prac konkursowych 

składanych na I i II etapie konkursu  

Tekst koncepcji, zawierający plansze zmniejszone do formatu zeszytu, należy złożyć w formie 

dwóch dowolnie oprawionych zeszytów w formacie A3, z ponumerowanymi stronami, 

o dowolnej objętości. 

W celu umożliwienia wykorzystania prac, zgodnie z regulaminem konkursu, jego uczestnicy 

zobowiązani są do przekazania organizatorowi zawartości opracowania w postaci zapisu 

elektronicznego możliwego do kopiowania, na płytach CD, w formatach:  

dla rysunków (*.dxf lub *.dwg) oraz ( *.jpg ), (*.pdf) lub ( *.tif ) w rozdzielczości 300 dpi. 

dla tekstu ( *.doc ) dla Windows lub (*.txt) albo (*rtf). 

 Płytę(y) CD lub DVD należy umieścić razem z praca konkursową  

Materiały nieobjęte zakresem konkursu nie będą rozpatrywane. 

Całość pracy konkursowej musi być sporządzona w języku polskim. 

 

Na II etapie prac konkursowych Organizator konkursu przewiduje, iż zaproszeni do II etapu Uczestnicy 

konkursu będą mogli dokonać prezentacji swoich prac przed Sądem konkursowym. Termin 

przedmiotowej prezentacji zostanie ustalony przez Organizatora konkursu i zostaną o nim 

poinformowani ww. Uczestnicy konkursu. Podczas przedmiotowej prezentacji uczestnicy konkursu 

będą identyfikowani za pomocą kodów opisanych w Rozdziale  IV pkt. 4. Uczestnicy konkursu 
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dokonujący prezentacji pod groźbą wykluczenia z konkursu nie będą mogli zdradzać identyfikacji w 

jakikolwiek sposób (czy to werbalnie, czy to przez materiały wykorzystywane w prezentacji). Do 

przedmiotowej prezentacji Organizator konkursu zapewni rzutnik i ekran, pozostały sprzęt, który 

będzie potrzebny do prezentacji Uczestnik konkursu zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym 

zakresie. Po zakończonej prezentacji – Uczestnik dostarczy Organizatorowi przedmiotową 

prezentację w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.  

 

4.     SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH  

4.1.1 Prace konkursowe na I etap należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 sierpnia 

2012 roku, do godziny 10:00, za pokwitowaniem złożenia (załącznik nr 4a do Regulaminu 

konkursu) w Ministerstwie Sportu i Turystyki; ul. Senatorska 14,   00-082 Warszawa, w Kancelarii 

Głównej. 

4.1.2 Prace konkursowe na II etap należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 

2012 roku, do godziny 10:00, za pokwitowaniem złożenia (załącznik nr 4a do Regulaminu 

konkursu) w Ministerstwie Sportu i Turystyki; ul. Senatorska 14,   00-082 Warszawa, w Kancelarii 

Głównej. 

4.2.  Prace konkursowe do obu etapów mogą złożyć wyłącznie uczestnicy zaproszeni do danego 

etapu konkursu.  

4.3.  Prace konkursowe przysłane pocztą, kurierem lub składane w inny sposób, muszą dotrzeć do 

Organizatora w terminie wskazanym w punkcie 4.1. 

Uwaga: Jeżeli praca konkursowa jest składana w inny sposób, niż osobiście, należy dołączyć do niej 

pokwitowanie złożenia w otwartej kopercie, zaadresowanej na adres niebędący adresem 

uczestnika konkursu. Na ten adres zostanie odesłane pokwitowanie złożenia pracy konkursowej. 

4.4. Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem 

terminu do składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu 

oryginalnego pokwitowania złożenia pracy, wystawionego przez Organizatora konkursu.  

4.5. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem 

terminu do składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień pracy 

konkursowej, musi nastąpić z zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej, 

z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie: ZMIANA / 

UZUPEŁNIENIE PRACY KONKURSOWEJ na opracowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiej 

Kampanii Społecznej Promującej Aktywność Fizyczną.  

4.6. Praca konkursowa wraz z opisem, zamkniętą kopertą z kartą identyfikacyjną oraz opakowanie 

pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika konkursu składającego pracę, ani 

innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem 

konkursu przez Sąd Konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem Poczty 

Polskiej lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą 

Uczestnika konkursu. 

4.7.  Pracę konkursową należy oznaczyć wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, którą należy 

umieścić na wszystkich elementach pracy, takich jak:  

a) Plansze - część graficzna  

b) Zeszyt z częścią opisową oraz planszami zmniejszonymi do formatu A3 – 2 szt. 

c) Zamknięta koperta z kartą identyfikacyjną 
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d) płyta CD lub DVD z wersją elektroniczną pracy konkursowej 

e) opakowanie pracy konkursowej 

 

W przypadku opisu, plansz i koperty z kartą identyfikacyjną i CD lub DVD, zaleca się 

umieszczenie liczby rozpoznawczej w prawym górnym rogu.  

 

4.8. Prace przesłane pocztą, kurierem lub dostarczone w inny sposób, które dotrą do Organizatora po 

terminie składania prac, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokóle, nie będą uznane 

za złożone i mogą być odebrane przez Uczestnika wyłącznie na swój koszt. 

4.9.  Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie 

i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane jedynie jako: 

 

„KONKURS 

 na opracowanie koncepcji kampanii społecznej mającej na celu promowanie aktywności 

sportowej, w szczególności na obiektach sportowych wybudowanych w ramach rządowego 

programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” 

 

oraz oznakowane NUMEREM nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej. 

 

4.10. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

(wysłaniem) pracy konkursowej. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów ani 

zwrotu opakowań prac oraz odsyłania prac na swój koszt.  
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ROZDZIAŁ V 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1.    TRYB OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1.1.  Oceny prac dokonuje Sąd Konkursowy, na posiedzeniach zamkniętych, oceniając zgodność prac 

z wymaganiami określonymi w Rozdziale VI i kryteriami oceny prac konkursowych ustalonych 

w pkt 2 niniejszego rozdziału. 

1.2. Prace niespełniające wymagań określonych w Rozdziale VI nie będą podlegały ocenie według 

kryteriów ustalonych w pkt 2 niniejszego rozdziału.  

1.3.  Sąd Konkursowy rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac konkursowych.  

 W szczególności Sąd Konkursowy: 

a) wskazuje projekt, który powinien być nagrodzony wraz z rodzajem nagrody lub wskazuje na 

odstąpienie od przyznania określonej nagrody, gdy prace konkursowe nie spełniają wymagań 

określonych w Regulaminie konkursu, 

b) sporządza informacje o pracach konkursowych, 

c) przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu,  

d) przedstawia wyniki konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego. 

1.4. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu Sąd Konkursowy dokonuje publicznego odtajnienia  

i identyfikacji wszystkich prac, przyporządkowując prace poszczególnym Uczestnikom, na 

podstawie NUMERU umieszczonego na karcie identyfikacyjnej. 

1.5. O rozstrzygnięciu konkursu Organizator konkursu zawiadomi Uczestników konkursu, którzy złożyli 

prace konkursowe, informując jednocześnie o tym fakcie na swojej stronie internetowej 

www.bip.msit.gov.pl. 

1.6. W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa została 

złożona przez Uczestnika niezaproszonego do złożenia pracy konkursowej lub jeśli uczestnik 

konkursu występuje w więcej niż jednej pracy konkursowej, taka praca lub prace zostaną uznane 

za nieważne.  

1.7. Praca, która będzie opracowana z naruszeniem praw autorskich zostanie uznana za nieważną.  

 

2.    KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

I PRACA KONKURSOWA NA ETAP I - DOT. STRATEGII KAMPANII - PRZYGOTOWANIE 

KONCEPCJI STRATEGICZNEJ KOMUNIKACJI I KONCEPCJI PLANOWANIA MEDIÓW   

 
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: 

Kryterium wyboru Znaczenie 

Strategia komunikacji   60 

Media plan   40 

 

     strategia komunikacji 60 pkt. 

         - adekwatność koncepcji strategicznej  10 pkt.  

          - właściwe zaplanowanie środków służących realizacji celu kampanii 20 pkt. 
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       - uzasadnienie koncepcji strategicznej 30 pkt.  

         

 mediaplan 40 pkt. 

      - spójność propozycji mediowej ze strategią komunikacji – 25 pkt. 

      - trafność doboru mediów – 10 pkt.  

      - rozplanowanie budżetu - efektywność kosztowa – 5 pkt.  

 

Do złożenia pracy konkursowej na etap II zostaną zaproszeni twórcy do 5 najlepszych prac 

złożonych w I etapie, wyłonionych w oparciu o podane kryteria określone w niniejszym 

Regulaminie (patrz Rozdział V), pod warunkiem, ze ich praca konkursowa uzyska co najmniej 50 

punktów (warunki muszą być spełnione łącznie). Przykład kwalifikacji: w przypadku kiedy 

praca np. 5. Uczestnika konkursu w rankingu oceny prac nie uzyska min. 50 punktów nie zostanie 

on zaproszony do II etapu, a Organizator konkursu zaprosi do II etapu 4 Uczestników konkursu.  

 

II. PRACA KONKURSOWA NA ETAP II - DOT. KREACJI KAMPANII WYKONANE NA 

PODSTAWIE STRATEGII 

Kryterium wyboru Znaczenie 

Spójność prezentowanej kreacji ze strategią komunikacji 30 

Oryginalność koncepcji  i potencjał jaki niesie kampania dla zmiany 

nawyków zachowań społecznych  
60 

Kampanijność koncepcji kreatywnej 7 

Dobór metodologii badań efektów kampanii 3 

 

Za najlepszą uznana zostanie praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 

punktów. 

 

  Aby uzyskać pierwszą nagrodę - praca konkursowa musi uzyskać co najmniej 75 punktów,  
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ROZDZIAŁ VI 

NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  

1.    NAGRODY 

1.1.  Sąd konkursowy dokonana oceny prac, w oparciu o kryteria oceny wskazane w niniejszym 

Regulaminie, przyznając łączną punktację każdej pracy. Pierwsze miejsce zostanie przyznane 

Uczestnikowi, który w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria 

oceny prac.  

1.2.   Uczestnik konkursu, którego praca uzyska największą ilość punktów, przy założeniu, że 

osiągnie min. 75 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. 

1.3. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli w ocenie Sądu 

konkursowego, żadna ze złożonych prac nie spełni kryteriów oceny prac w stopniu 

pozwalającym na jej przyznanie. Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia 

zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego zaprosi autora nagrodzonej 

pracy konkursowej, do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

 

2.     OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  
2.1.  Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego 

www.bip.msit.gov.pl oraz podane do publicznej wiadomości odrębnie. 

2.2.  Niezwłocznie po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu Zamawiający przekazuje ogłoszenie  

o jego wynikach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz powiadomi 

pisemnie wszystkich uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe. 
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ROZDZIAŁ VII 

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 

1.   ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU, AUTORA LUB AUTORÓW PRACY 

NAGRODZONEJ ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM POLA EKSPLOATACJI PRAC 

KONKURSOWYCH 

1.1.  Uczestnik konkursu, który otrzymał nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie  

z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, zobowiązany jest do 

przystąpienia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania zwycięzcy konkursu, aby przy opracowaniu 

pracy  konkursowej uwzględniał zalecenia Organizatora. 

1.3.  Zamawiający może nie zawrzeć umowy z autorem pracy nagrodzonej, w razie wystąpienia  

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja pracy konkursowej zgodnie z wybraną 

koncepcją nie będzie leżała w interesie publicznym, jeżeli nie można było tego przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający może nie zawrzeć umowy 

również, jeśli w wyniku negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki wystąpi 

jakakolwiek przesłanka skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub gdy strony negocjacji nie ustalą warunków 

realizacji umowy. 

1.4. Niezawarcie przez Zamawiającego z autorem (zespołem autorskim) umowy na wykonanie 

koncepcji (opracowanie koncepcji kampanii społecznej mającej na celu promowanie 

aktywności sportowej na obiektach sportowych wybudowanych w ramach rządowego 

programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”) nie stanowi dla autora nagrodzonej 

pracy konkursowej podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń, w tym z zakresu prawa 

autorskiego. 

 

2.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM 

KONKURSU 

Uczestnikom konkursu, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane  w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Regulamin konkursu oraz załączniki dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora - www.bip.msit.gov.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bip.msit.gov.pl/
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Wykaz załączników: 

1) Załącznik nr 1 – Regulamin Sądu Konkursowego 

2) Załącznik nr 2 – Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 

3) Załącznik nr 3 – wzór pełnomocnictwa dla podmiotu (osoby) reprezentującego uczestników 

występujących wspólnie  

4) Załącznik nr 4 i 4a – Karta identyfikacyjna i pokwitowanie złożenia pracy konkursowej  

5) Załącznik nr 5 – wykaz „Posiadanie wiedzy i doświadczenia” i wykaz osób  

6) Załącznik nr 6 – projekt umowy o przeniesienie praw autorskich do zwycięskiej pracy 

konkursowej  

7) Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy na szczegółowe opracowanie pracy 

konkursowej dot. kampanii społecznej mającej na celu zwiększenie oraz wprowadzenie 

różnorodnej aktywności sportowej na obiektach sportowych wybudowanych w ramach 

programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, którą organizator konkursu zamierza zawrzeć z autorem 

najlepszej pracy konkursowej, 

 
Załącznik Nr 8a i 8b do Regulaminu Konkursu 

Raport z badań jakościowych „Moje Boisko Orlik 2012 szansą na rozwój aktywności społecznej” oraz 

rekomendacje do Raportu. 

Raport z badań jakościowych wykonanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Projekt 

Społeczny 2012 Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego - część I 

Rekomendacje opracowane na podstawie raportu z badań jakościowych „Moje boisko Orlik 2012 

szansą na rozwój aktywności społecznej”, przeprowadzonych przez Projekt Społeczny 2012 przy 

Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki - część 

II 

 

8) Załącznik nr 8a – Raport z badań jakościowych „Moje Boisko Orlik 2012 szansą na rozwój 

aktywności społecznej” cz. I 

9) Załącznik nr 8b – Raport z badań jakościowych „Moje Boisko Orlik 2012 szansą na rozwój 

aktywności społecznej” cz. II 

 

 

 


