MEMBER OF

Warszawa, 22 listopada 2017 r.

Drodzy Organizatorzy i Kluby!
Serdecznie zapraszamy do organizacji

WSF Women's World Team Championship 2020
Zarząd PFS serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na organizację kolejnej imprezy mistrzowskiej
w Polsce w roku 2020. Przetarg dotyczy możliwości organizacji imprezy kobiet tj. WSF Women's World Team
Championship 2020.
Ostateczna decyzja o przyznaniu imprezy należy do World Squash Federation. Zwycięzca wraz z Polską Federacją
Squasha weźmie udział w konsultacjach z World Squash Federation w zakresie szczegółów dotyczących imprezy.
Dokładna data turnieju zostanie ustalona z World Squash Federation. Zwyczajowo mistrzostwa drużynowe świata
kobiet rozgrywane są na przełomie listopada i grudnia. Daty i miejsca poprzedzających edycji to 28.11-03.12.2016
(Paryż, Francja), 01-06.12.2014 (Niagara on the Lake, Kanada).
Zarząd PFS w celu promowania kobiecego squasha w Polsce i na świecie, postanowił podjąć próbę organizacji
i rozegrania WSF Women's World Team Championship 2020.

Szczegóły zapytania znajdują się w formularzu, który zawiera następujące istotne kryteria przetargowe:


Obiekty sportowe;



Wpłaty do PFS;



Dodatkowe pakiety i usługi;



Plan promocji squasha, działania mające na celu nagłośnienie imprezy.

Zwracamy uwagę, że wpisowe jest określone i nie podlega ocenie.

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


Doświadczenie Organizatora w organizacji imprez squashowych;



Zakwaterowania oraz pozostałych usług;



Przedstawienie opcjonalnych nagród;



Pozostałe określone z formularzu przetargowym.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert realnych, z przekonaniem o możliwości ich poprawnego wykonania.
Każdej ofercie zostaną przyznane punkty odrębnie dla każdego kryterium. Przy porównywaniu ofert, zostanie
wybrana ta, która zgromadzi przy uwzględnieniu wag dla każdego kryterium łącznie najwięcej punktów,
a w Protokole prac Komisji Przetargowej znajdzie się podsumowanie oceny.
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#

Kryterium

Opis
Obejmuje: lokalizację kortów, certyfikat WSF, powierzchnię klubu, szatnie,
punkt gastronomiczny, recepcję, saunę, fizjo, chillout, inne.
Czym większa, tym więcej punktów. Obejmuje zniżkę dla Polskich
reprezentacji.
Obejmuje dodatkowe pakiety oraz usługi. Czym mniejsze kwoty, tym więcej
punktów.

1

Obiekt

2

Opłata na rzecz PFS

3

Pakiety / Usługi

4

Organizacja

Obejmuje: doświadczenie, komitet organizacyjny, zakwaterowanie, inne.

5

Marketing

Obejmuje: działania promocyjne, komunikację, kort szklany.

6

Integracja

Punkty dodatkowe za możliwość sprawnego przeprowadzenia turnieju
w jednym czasie dla wszystkich drużyn.

Data zakończenia zbierania ofert:

06.12.2017 r.

Przewidywane ogłoszenie zwycięzcy do:

13.12.2017 r.

Uwagi:
1. Złożenie oferty oznacza zapoznanie się z zasadami WSF dotyczącymi rozgrywek mistrzowskich i WSF
WOMEN’S WORLD TEAM CHAMPIONSHIP.
2.

Wygranie przetargu nie jest gwarancją organizacji imprezy. Ostateczna decyzja o przyznaniu imprezy
należy do World Squash Federation.

3. Zwycięzca przetargu zgodnie z zasadami WSF zobowiązany jest do wpłaty 50% wymaganej kwoty
7,960 GBP (Right Fee) w momencie składania przez PFS oferty do WSF. W przypadku wyboru oferty przez
WSF pozostała płatność musi zostać wniesiona w ciągu 60 dni od przyjęcia oferty przetargowej przez WSF.
W przypadku nieprzyjęcia oferty przez WSF depozyt zostanie zwrócony oferentowi.
4. Oferent zobowiązany jest podpisać umowę z PFS w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu oraz
wnieść opłatę na rzecz PFS w wysokości 50% zadeklarowanej w formularzu kwoty w terminie 60 dni od
daty rozstrzygnięcia przetargu, a pozostałe 50% w momencie rozliczenia imprezy, które nastąpi po jej
zakończeniu. W przypadku nieprzyjęcia oferty przez WSF depozyt zostanie zwrócony oferentowi.
5.

Oferent jest zobowiązany do ekspozycji PFS oraz jej sponsorów i partnerów podczas imprezy (także na
szklanym korcie), po uzgodnieniu jej szczegółowego planu z Biurem PFS.

6.

PFS zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub anulowania poszczególnych ofert (w przypadku
niedopełnienia obowiązków przez Organizatora).
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Przystąpienie do przetargu:
Oferty przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie zeskanowanego i podpisanego formularza przesłanego
mailem na adres: przetargi@pfs.com.pl do dnia 6 grudnia 2017 r. do końca dnia.
Oferta powinna zostać złożona na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym opublikowanym na stronie PFS,
będącym załącznikiem do niniejszego listu przewodniego. Każde otrzymane przez biuro PFS zgłoszenie turnieju
zostanie potwierdzone informacją zwrotną. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Biurem PFS.
Przetargi zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Przetargową po akceptacji przez Zarząd PFS. Publiczne ogłoszenie
wyników planowane jest w terminie wskazanym w piśmie.

Uwaga: Komisja Przetargowa zastrzega sobie możliwość publikowania niektórych szczegółów składanych ofert
podczas uzasadniania decyzji o wyborze organizatorów na poszczególne turnieje.
Nota: dla Państwa wygody rekomendujemy wypełnienie formularza elektronicznie w edytorze tekstu MS Word. Nie
gwarantujemy, że użyte dla ułatwienia w formularzu formatowania i formuły zadziałają w innych edytorach, np.
typu ‘Open Source’ (w takim przypadku sugerujemy wydrukowanie formularza w wersji .pdf i ręczne wypełnienie).
Po wypełnieniu formularza prosimy o jego, własnoręczne podpisanie i zeskanowanie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZETARGU!

Zarząd PFS - Passionate For Squash
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