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Zaproszenie do współpracy przy organizacji wydarzeń 
społecznych (CSR) w zakresie warsztatów edukacyjnych 

na PGE Narodowym 

WSTĘP	  
 

Na podstawie „Umowy dzierżawy i powierzenia zarządzania Stadionem Narodowym  
w Warszawie” zawartej przez PL.2012+ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako 
PL.2012+ lub Spółka) ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Sportu i Turystyki w dniu 20 grudnia 
2012 roku (dalej jako „Umowa Operatorska”) od dnia 01 stycznia 2013, Spółka odpowiedzialna jest, 
między innymi, za: zarządzanie, zapewnienie pełnej otwartości dla wszystkich grup społecznych, 
umożliwianie wykorzystania obiektu PGE Narodowy w Warszawie na cele społeczne i kulturalne 
oraz organizowanie imprez, w tym imprez o charakterze kulturalnym i społecznym. Działania te 
realizowane są zgodnie z wypracowanymi przez Spółkę oraz zaakceptowanymi przez Radę 
Nadzorczą Spółki oraz Ministra Sportu i Turystyki, dokumentami strategicznymi. 

Zgodnie z ww. dokumentami misją  PGE Narodowego jest m.in.  udostępnienie 
ogromnego potencja łu, jaki  oferuje ten obiekt,  wszystkim chcącym wspó łtworzyć  
wyjątkowe miejsce w wymiarze spo łecznym. 

Misja społeczna PGE Narodowego jest realizowana poprzez dostarczenie ludziom 
unikalnego spektrum możliwości spędzania wolnego czasu. Wydarzenia społeczne (CSR)  
są organizowane jako wydarzenie otwarte, dostępne dla wszystkich chętnych. 

Wizja PGE Narodowego to miejsce nieograniczonych i  wykorzystywanych 
moż l iwości .   

PGE Narodowy to miejsce nowoczesne, otwarte oraz inspirujące. Miejsce łączące prestiż  
z dostępnością.  

PGE Narodowy to miejsce najważniejszych wydarzeń, spotkań i dialogu wyjątkowych ludzi. 

PGE Narodowy to miejsce, w którym padają ważne słowa, rodzą się nowe idee, w którym 
sukces przybiera konkretne formy. 

PGE Narodowy to miejsce pozytywnej energi i .  
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1.1 Przedmiot zaproszenia do współpracy	  

Spółka zaprasza zainteresowanych organizacją i prowadzeniem wydarzeń społecznych (CSR) w 
zakresie warsztatów edukacyjnych na PGE Narodowym do złożenia oferty zawierającej 
propozycję proponowanych rozwiązań i opis doświadczenia przy realizacji projektu oraz 
warunków formalnych i komercyjnych współpracy. 

Szczegółowe wymogi Spółki oraz  Zakres Merytoryczny  określa Za łącznik 1  niniejszego 
Zapytania.  

1.2 Osoby upoważnione  do udzielania informacji ze strony Spółki.	  

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Daria Ściś lak 	  

Al.  Ks.  J .  Poniatowskiego 1 	  
03–901 Warszawa 	  

Fax + 48 22 295 90 10 	  
E-mail :  daria.scis lak@2012plus.pl 	  

1.3 Wybór podmiotu z którym zostanie zawarta umowa współpracy 	  

PL.2012+ sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z 
którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu 
przedstawionych propozycji współpracy. Spółka dopuszcza możliwość, że umowa zostanie 
zawarta na całość przedstawionego zakresu współpracy lub na uzgodnioną w czasie negocjacji 
część. 

PL.2012+ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru podmiotu 
i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują uczestnikom 
procedury żadne roszczenia wobec Zapraszającego.  

1.4 Złożenie ofert 

W odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie zainteresowane współpracę podmioty  przedstawiają  
ofertę w formie opisanej w punkcie 1.5. Oferta będzie zawierać część merytoryczną składającą się 
z: 

• Dokładnego opisu zasad i zakresu proponowanej współpracy, który zostanie 
przygotowany w oparciu o Wymagania merytoryczne stanowiące Za łącznik 1  do 
niniejszego Zaproszenia.    
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1.5 Forma Oferty	  

Wymagana forma dokumentacji składającej się na ofertę: 

• 1 (jedna) kopia dokumentacji w formie elektronicznej przesłana na adres mailowy z pkt 1.1. 
Dopuszczalny format plików: doc, xls, pdf. Dokumentacja w formie elektronicznej, 
zawierająca pliki w formatach MS Office podanych powyżej, musi być zgodna z MS 
Office wersja 98 lub późniejsza. W ofercie powinna zostać przedstawiona prezentacja 
zawierająca: 

• ramowy plan działań CSR na okres maj-grudzień 2017 roku w ramach wybranego 
przez podmiot zgłaszający obszaru lub obszarów wraz z zaznaczeniem grup 
docelowych oraz miejscem prowadzenia wydarzenia na terenie PGE Narodowego 
(tereny zewnętrzne/wnętrze obiektu – jakie przestrzenie będą potrzebne); 

• opis doświadczenia w prowadzeniu działań CSR. 
 
KRYTERIA OCENY 
 
Spółka PL.2012+, operator PGE Narodowego oceniając oferty będzie brał pod uwagę w 
szczególności: 

• atrakcyjność i unikatowość proponowanych działań; 
• obszar działalności oraz dobór grupy docelowej; 
• liczbę proponowanych wydarzeń w ramach rocznego planu; 
• dostępność przestrzeni koniecznej do zrealizowania opisanych działań. 

1.6 Data i miejsce ostatecznego przyjmowania Ofert 

Oferta zostanie dostarczona w formie opisanej w punktach 1.4 i 1.5 niniejszego Zaproszenia  do 
osoby odpowiedzialnej za projekt i na adres wymieniony w punkcie 1.1, nie później niż do 

16/06/2017, do godziny 14.00 (CET). 

2  WYMAGANIA FORMALNE 

2.1 Poufność  

Składający ofertę  zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z 
niniejszego Zapytania jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia zainteresowanego 
podmiotu  do udziału w postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji 
oraz zawartych umów mogą być udzielane przez składającego ofertę  jedynie po uzyskaniu 
pisemnej zgody PL.2012+ sp. z o.o. na ujawnienie takich informacji. Złożenie oferty jest 
jednoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia tego warunku. 

2.2 Ważność Oferty 	  

Oferta będzie ważna przez 30 (trzydzieści) dni od daty ostatecznej przyjmowania ofert (wskazanej 
w punkcie 1.6). 
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Na życzenie PL.2012+ sp. z o.o., składający ofertę  zobowiązuje się do przedłużenia jej ważności 
o kolejne 60 (sześćdziesiąt) dni po upływie daty ważności oferty. Prośbę taką PL.2012+ Sp. z o.o. 
może skierować przed upływem pierwszych 30 dni ważności oferty. 

2.3 Warunki formalne	  

Składający ofertę  musi mieć wszelkie uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz oświadcza, iż posiada wiedzę ekspercką do wykonania 
przedstawionego zakresu współpracy i organizacji wydarzeń  zgodnie z prezentowaną  
metodologią. 
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ZAŁĄCZNIK 1 	  

	  

WSTĘP 
 
PGE Narodowy oraz otaczające go tereny zewnętrzne to otwarte i bezpieczne przestrzenie 
stworzone z myślą o wypoczywających mieszkańcach Warszawy i odwiedzających stolicę 
turystach. W związku ze strategią rozwoju marki PGE Narodowego i w nawiązaniu do koncepcji 
“Wspólny PGE Narodowy” poszukujemy partnerów chcących współtworzyć bogatą, zróżnicowaną 
ofertę aktywności dla różnych grup wiekowych. 
PGE Narodowy udostępni wybranym w ramach konkursu podmiotom możliwość prowadzenia na 
swoim terenie działalności non-profit, zapewni komunikację medialną wszystkich wydarzeń oraz 
wsparcie w zakresie organizacji, w tym pokryje wybrane koszty serwisów PGE Narodowego. 
 
OBSZARY AKTYWNOŚCI 
 
Szeroki zakres dziedzin, posiadających walor edukacyjny. Poniższa lista prezentuje przykładowe 
tematyki warsztatów: 
 

• historyczna; 
• zdrowotna; 
• dietetyczna; 
• motoryzacyjna; 
• czytelnicza; 
• językowa; 
• fotograficzna; 
• plastyczna; 
• rzeźbiarska; 
• muzyczna; 
• informatyczna; 
• programistyczna. 

 
 
GRUPY DOCELOWE AKTYWNOŚCI 
 
Ze względu na character PGE Narodowego i jego wszechstronną i otwartą osobowość, grupa 
docelowa jest szeroka i zróżnicowana. Poniżej przedstawiono podstawowe podgrupy, składające 
się na zbiór „Konsumenci”. Jako kryteria, w oparciu o które dokonano poniższej systematyzacji, 
przyjęto preferowany sposób spędzania wolnego czasu przez daną podgrupę, jej zainteresowania. 
 
Konsumenci: 

• dzieci i młodzież; 
• dorośli; 

 
Przy budowaniu planu wydarzeń CSR kompilując grupy docelowe z odpowiednimi obszarami 
proponowanych aktywności należy uwzględnić udział osób niepełnosprawnych, jeżeli istnieje taka 
możliwość. 
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ZAKRES DZIAŁAŃ 
 

1. Zaproponowanie obszaru działań oraz dobranie grupy docelowej. 
2. Stworzenie rocznego, ramowego planu działań dla wybranej aktywności, który  

w przypadku wyboru oferty będzie realizowany w ramach projektu CSR. 
3. Przeprowadzenie uwzględnionych w planie działań wydarzeń. 

 
 


