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ZAŁĄCZNIK  2a do Ogłoszenia 
 

 
Karta oceny kryterium:  

Koncepcja organizacji wydarzenia P(K) 
 

 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Miasto Łód ź - Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łód ź 
 
2.  WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje zło żona przez:        

Lp.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
WYKONAWCY(ów) 

  
 

 

  
 

 

 
Koncepcja organizacji wydarzenia:  

Uwaga: 
1. Ocena zostanie dokonana na podstawie dokumentu pn. „Koncepcja organizacji 

wydarzenia”  załączonego do oferty. 
2. Niedoł ączenie do oferty „Koncepcji organizacji wydarzenia”  będzie skutkowa ć 

odrzuceniem oferty.  
3. Koncepcja będzie podlegała ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert. Wykonawca 

może złożyć wyłącznie jedną wstępną koncepcję kampanii. 
4. Na ocenę „Koncepcji organizacji wydarzenia”  składa się ocena punktów opisanych 

w Tabeli w pkt 10.2  będących składowymi tego kryterium. 
 

1. Zaproponowane miejsca (konferencji, wieczornego spotkania itp.)  (uzasadnienie 
wyboru miejsca z punktu widzenia celów wydarzenia)   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
zdjęcia/wizualizacje na doł ączonym no śniku lub wydruki 

Uwaga: 
1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć zarówno uzasadnienie wyboru miejsca 

wydarzenia jak również jego zdjęć/wizualizacji. 
2. W przypadku niezałączenia do oferty zdjęć/wizualizacji niezbędnych do oceny 

podrkyterium „Zaproponowane miejsca wydarzenia” (M) Wykonawca otrzyma  
w niniejszym podkryterium 0 pkt. 

3. W przypadku braku uzasadnienia wyboru miejsca wydarzenia niezbędnego do oceny 
podrkyterium „Zaproponowane miejsca wydarzenia” (M)  Wykonawca otrzyma  
w niniejszym podkryterium 0 pkt. 
 

2. Tytuł wydarzenia   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



                           

nr ref.: DOA-ZP-II.271.68.2018 

 

 2

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Uwaga: 
W przypadku niepodania tytułu wydarzenia niezbędnego do oceny podrkyterium „Tytuł 
wydarzenia” (T) Wykonawca otrzyma w niniejszym podk ryterium 0 pkt.  

 

3. Koncepcja przebiegu wydarzenia (scenariusz)  

Uwaga: 
W przypadku niedołączenia do oferty scenariusza niezbędnego do oceny podrkyterium 
„Scenariusz” (S) Wykonawca otrzyma w niniejszym pod kryterium 0 pkt.  

3.1 agenda całego wydarzenia  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Uwaga: 
W przypadku niedołączenia do oferty agendy całego wydarzenia niezbędnej do oceny 
podrkyterium cząstkowego „Agenda całego wydarzenia” S1 Wykonawca otrzyma  
w niniejszym podkryterium 0 pkt. 
 

3.2 agenda cz ęści konferencyjnej  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Uwaga: 
W przypadku niedołączenia do oferty agendy części konferencyjnej niezbędnej do oceny 
podrkyterium cząstkowego „Agenda części konferencyjnej” S2 Wykonawca otrzyma  
w niniejszym podkryterium 0 pkt.  

 

4. Projekt zaproszenia np. wizualizacja, próbka – n a doł ączonym no śniku lub wydruk 
Uwaga: 
W przypadku niezałączenia do oferty projektu zaproszenia niezbędnego do oceny 
podrkyterium „Projekt zaproszenia” (Z) Wykonawca otrzyma w ninie jszym podkryterium 
0 pkt.  
 
 
5.   Inne dodatkowe rozwi ązania zaproponowane przez Wykonawc ę (warto ść dodana)  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Uwaga: 
W przypadku niezaproponowania żadnych dodatkowych rozwiązań Wykonawca otrzyma  
w niniejszym podkryterium 0 pkt.  
 
Załącznik mo że być modelowany do potrzeb Wykonawcy  
 
 

……………… …………………………………….. 
Miejscowo ść / Data Podpis( y) osoby(osób) upowa żnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów)  

 


