
Opis przedmiotu zamówienia część pierwsza – 3. Gdańsk Maratonu 

1. Kryteria oceny ofert 100% cena 

2. Termin realizacji zamówienia: 03 – 11.04.2017 r. 

3. MOSiR w Gdańsku zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, lokalizacji i ilości 

zamówienia. 

 

Inne istotne warunki zamówienia: 

1. Wynajem 125 sztuk stołów typu Bawaria i 250 sztuk ław typu Bawaria wraz  

z rozłożeniem i ustawieniem w dniu 07.04. w siedzibie Amber Expo w godzinach 09:00 – 

13:00 oraz demontażem w dniu 09.04. w godzinach 17:00 – 19:00. 

2. Wszystkie stoły i ławy rozmieszczone w siedzibie Amber Expo muszą posiadać certyfikat  

o trudnopalności, który spełniać będzie wymagania Ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych. 

3. Wynajem 135 sztuk stołów typu Bawaria i 150 ław typu Bawaria wraz z rozłożeniem  

w dniu 08.04. w godzinach 9:00 – 17:00, na trasie 3. Gdańsk Maratonu, zgodnie z ilością  

( zał. nr 1) i miejscem (zał. nr 2). 

4. Stoły powinny być o wymiarach dł. 200-220cm x szer. 50-60cm wys. 76-80cm, a ławka 

dł. 200-220cm x szer. 25cm (+/-1 cm), wys. 46-50cm. 

5. Blat stołu i ławy ma być jednolity. 

6. Odebranie w dniu 03.04.2017 r. w godzinach 9:00 – 12:00 (Gdańsk, ul. 

Dąbrowszczaków 13) pozycji nr 4 – 31 zgodnie z ilością wskazaną w zał. nr 1. 

7. Rozwiezienie wszystkich pozycji 2 – 21 zgodnie z ilością wskazaną w zał. nr 1  

i miejscem na trasie 3. Gdańsk Maratonu (zał. nr 2, przekazany w późniejszym terminie)  

w dniu 08.04. w godzinach 9:00 – 17:00. 

8. Wykonawca we własnym zakresie postawi przekazane namioty, założy komplet ścian  

i dociąży obciążnikami i/lub śledziami. 

9. Wszelkie wjazdówki obowiązujące na trasie 3. Gdańsk Maratonu Wykonawca musi 

posiadać we własnym zakresie. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 4 dodatkowych transportów o łącznej masie 

nie przekraczającej 20 ton. Samochód musi być wyposażony w windę oraz w wózek 

paletowy. 

11. Wykonawca w dniu 09.04.2017 r. w godzinach 10:00 – 17:00 odbierze wszystkie 

rozwiezione pozycje 2 – 31 zgodnie z zał. nr 1 i dostarczy 11.04. w godzinach 9:00 – 12:00 

(Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 13). 

12. Wykonawca ponadto ze wszystkich 15 punktów na trasie + 3 punkty strefa zmian 

sztafet + META (Amber EXPO) zbierze niezużytą wodę w butelkach i dostarczy w koszach 

paletowych w dniu 11.04. w godzinach 9:00 – 12:00 (Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 13). 

13. Wykonawca we wcześniej wskazanym terminie przez Zamawiającego, stawi się 

osobiście aby dokładnie omówić ilość i miejsca, do których będą dostarczane wyposażenia 

punktów na trasie 3. Gdańsk Maraton zgodnie z załącznikami. Ponadto odbędzie wspólnie 

z Zamawiającym przejazd trasy maratonu w celu uzgodnienia lokalizacji rozstawienia 

punktów. 

14. Wykonawca w dniach 04. – 11.04 przekaże Zamawiającemu samochód osobowy  

o dmc 3,5 tony ze skrzynią ładunkową, 10 – paletową,  wyposażoną w windę załadowczą  

i wózek widłowy. 

 

 



 

Warunki jakie musi spełniać wykonawca, aby ubiegać się o realizację zamówienia: 

Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem minimum 3 (trzech) usług polegających na 

obsłudze logistycznej imprez, których trasy posiadały dystans nie krótszy niż 42km oraz 

uczestniczyło nie mniej niż 1500 osób na każdej z imprez, w przeciągu 3 ostatnich lat. 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć mienie MOSiR w Gdańsku na czas 

przekazania sprzętu oraz ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność. 

 

Obsługa imprez biegowych na dystansie min 42 km, w których uczestniczyło  

co najmniej 1500 uczestników (każda z imprez) 

TABELA nr 1 

Lp. Nazwa obsługiwanej  imprezy/miejsce Data Ilość 

uczestników 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis przedmiotu zamówienia część druga – Triathlon Gdańsk 

1. Kryteria oceny ofert 100% cena 

2. Termin realizacji zamówienia: 12 – 18.07.2017 r. 

3. MOSiR w Gdańsku zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, lokalizacji i ilości 

zamówienia. 

 

1. Wynajem 8 sztuk parasoli, 100 leżaków, 70 sztuk stołów typu Bawaria i 80 ław typu 

Bawaria wraz z rozłożeniem 15.07.2017 r. w godzinach 8:00 – 11:00, zgodnie z ilością ( zał. 

nr 3) i miejscem (zał. nr 4, przekazany w późniejszym terminie). 

2. Stoły powinny być o wymiarach dł. 200-220cm x szer. 50-60cm wys. 76-80cm, a ławka dł. 

200-220cm x szer. 25cm (+/-1 cm), wys. 46-50cm. 

3. Blat stołu i ławy ma być jednolity. 

4. Namiot o powierzchni 50m², wymiary 5m x 10m. 

5. Parasole koloru białego lub ecru o szerokości min. 4 metrów. 

6. Leżaki drewniane, materiał koloru białego lub czerwonego. 

7. Odebranie w dniu 12.07.2017 r. w godzinach 9:00 – 12:00 (Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 

13) pozycji nr 6 – 24 zgodnie z ilością wskazaną w zał. nr 3. 

8. Rozwiezienie wszystkich pozycji 1 – 24 zgodnie z ilością wskazaną w zał. nr 3  

i miejscem (zał. nr 4, przekazany w późniejszym terminie) w dniu 16.07.2017 r.  w godzinach 

5:00 – 8:00. 

9. Wykonawca we własnym zakresie postawi przekazane namioty, założy komplet ścian  

i dociąży obciążnikami i/lub śledziami. 

10. Wszelkie wjazdówki obowiązujące na trasie Triathlon Gdańsk Wykonawca musi posiadać 

we własnym zakresie. 

11. Wykonawca w dniu 16.07.2017 r. w godzinach 11:45 – 13:30 odbierze wszystkie 

rozwiezione pozycje 1 – 24 zgodnie z zał. nr 3 i dostarczy w dniu 18.07. w godzinach 9:00 – 

12:00 (Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 13). 

12. Wykonawca ponadto ze wszystkich punktów na trasie + META zbierze niezużytą wodę  

w butelkach i dostarczy w koszach paletowych w dniu 18.07. w godzinach 9:00 – 12:00 

(Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 13). 

13. Wykonawca we wcześniej wskazanym terminie przez Zamawiającego, stawi się osobiście 

aby dokładnie omówić ilość i miejsca, do których będą dostarczane wyposażenia punktów na 

trasie Triathlon Gdańsk zgodnie z załącznikami. Ponadto odbędzie wspólnie z Zamawiającym 

przejazd trasy triathlonu w celu uzgodnienia lokalizacji rozstawienia punktów. 

 

Warunki jakie musi spełniać wykonawca, aby ubiegać się o realizację zamówienia: 

Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem minimum 3 (trzech) usług polegających na 

obsłudze logistycznej imprez, których trasy posiadały dystans nie krótszy niż 10 km oraz 

uczestniczyło nie mniej niż 500 osób na każdej z imprez, w przeciągu 3 ostatnich lat. 

 

Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć mienie MOSiR w Gdańsku na czas 

przekazania sprzętu oraz ponosi za nie całkowitą odpowiedzialność. 

 

 

 

 

 



Obsługa imprez biegowych na dystansie min 10 km, w których uczestniczyło  

co najmniej 500 uczestników (każda z imprez) 

TABELA nr 1 

Lp. Nazwa obsługiwanej  imprezy/miejsce Data Ilość 

uczestników 

1    

2    

3    

 

 


