
  Warszawa, 22 listopada 2019 r. 

 

Drodzy Organizatorzy, 

 

Serdecznie zapraszamy do organizacji 

 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2020 w Squashu  

 

Termin: 6-8 marca 2020 

 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Squasha serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na organizację             

Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2020 w Squashu.  

 

Szczegóły zapytania znajdują się w formularzu, który zawiera m.in. następujące kryteria przetargowe: 

● Liczba kortów squashowych (minimum 6)   i jakość obiektu turniejowego, 

● Wpłaty na rzecz PZSq, 

● Ceny pakietów (jeśli organizator będzie miał sponsora na pakiety dla juniorów, to prosimy o tę 

informację) 

● Plan promocji imprezy oraz działania mające na celu nagłośnienie imprezy, zwłaszcza lokalizacja 

szklanego kortu, jeśli organizator zdecyduje się na niego 

 

W odpowiedzi na nasze zapytanie oczekujemy ofert, które będą spełniać następujące warunki: 

● Doświadczenie Organizatora w organizacji imprez squashowych; Jakość zarządzania imprezami 

(pozytywna ocena w ankietach ewaluacyjnych z turniejów A, IMP, DMP, media, marketing, media 

społecznościowe, doświadczony zespół) 

● członkostwo w PZSQ (nie jest wymagane, ale jest ważnym kryterium) 

● Zakwaterowania oraz pozostałych usług; 

● Przedstawienie opcjonalnych nagród; 

● Pozostałe określone w  formularzu przetargowym. 

 

Uprzejmie prosimy o składanie ofert realnych, z przekonaniem o możliwości ich poprawnego wykonania. 

 

Każdej ofercie zostaną przyznane punkty odrębnie dla każdego kryterium (kryteria są załącznikiem do             

formularza ofertowego). Przy porównywaniu ofert, zostanie wybrana ta, która zgromadzi najwięcej punktów z             

uwzględnieniem wszystkich kryteriów 



 
 

 

Data zakończenia zbierania ofert: 13.12.2019 r. godz. 12:00 

Przewidywane ogłoszenie zwycięzcy do: 16.12.2019 r. 

 

 

Uwagi:  

 

 

1. Oferent zobowiązany jest podpisać umowę z PZSq w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu               

oraz wnieść opłatę na rzecz PZSq w wysokości 50% zadeklarowanej w formularzu kwoty w terminie               

30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, a pozostałe 50% w momencie rozliczenia imprezy, które              

nastąpi po jej zakończeniu. 

 

2. Oferent jest zobowiązany do ekspozycji PZSq oraz jej sponsorów i partnerów podczas imprezy (także              

na szklanym korcie), po uzgodnieniu jej szczegółowego planu z PZSq. 

 

3. PZSQ zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub anulowania poszczególnych ofert (w            

przypadku niedopełnienia obowiązków przez Organizatora). 

 

4. Zwycięzca przetargu po ewentualnym przyznaniu imprezy przez PZSq, w przypadku wycofania się            

zobligowany jest pokryć wszelkie koszty. 

 

 

 

 

Przystąpienie do przetargu: 

Oferty przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie zeskanowanego i podpisanego formularza przesłanego             

mailem na adres: biuro@polskisquash.pl  w terminie wskazanym w piśmie. 

Oferta powinna zostać złożona na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym opublikowanym na stronie PZSQ,            

będącym załącznikiem do niniejszego listu przewodniego. Każde przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone           

informacją zwrotną. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt tel. 669 615 815 (w godz. 9:00-16:00),                

e-mail: biuro@polskisquash.pll.  

Ogłoszenie wyników zaplanowane jest w terminie wskazanym w piśmie. 

 

Uwaga: PZSQ zastrzega sobie możliwość publikowania niektórych szczegółów składanych ofert podczas           

uzasadniania decyzji o wyborze organizatora imprezy. 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGU! 

 

mailto:biuro@polskisquash.pl
mailto:biuro@pfs.com.pl

