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        Gdańsk, dnia 18.06.2019 r. 

 
 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację 
Rodzinnego Biegu Czyste Miasto Gdańsk, imprezy biegowej skierowanej do wszystkich 
miłośników aktywnego stylu życia i dbania o środowisko naturalne. Biegowi towarzyszy festyn 
ekologiczny Święto Południa Gdańska. Termin biegu: 21 września 2019 r. 
 
Bieg organizowany jest w dwóch kategoriach: Bieg główny na dystansie 5 km (trasa wzdłuż 
zbiorników wodnych Świętokrzyski I i II – można podejrzeć ubiegłoroczną trasę na naszej 
stronie biegu.www.biegczystemiastogdansk.pl) oraz biegi dziecięce, w co najmniej pięciu 
kategoriach wiekowych – sugerowane dystanse w tekście poniżej. Biegi rodzinne odbywać się 
będą w rejonie Szkoły Podstawowej nr 12 na Ujeścisku, ul. Człuchowska 6. 
W roku ubiegłym biegi rodzinne skupiły bardzo dużą liczbę uczestników. Chcielibyśmy 
podtrzymać tę tendencję i również w tym roku podążać w kierunku uzyskania miana 
największego biegu rodzinnego w Trójmieście. Duże wagę kładziemy zatem na jakość, 
profesjonalizm i bezpieczeństwo uczestników biegu.  
 
Klasyfikacje Zawodników Biegu głównego prowadzone będą w następujących kategoriach: 
a. klasyfikacja generalna mężczyzn, 
b. klasyfikacja generalna kobiet, 
c. wiekowa: mężczyzn i kobiet zgodnie z poniższym podziałem: 
Lp.  Klasyfikacja kobiet 
1.  K16 kobiety od 16 lat do 19 lat 
2.  K20 kobiety od 20 lat do 29 lat 
3.  K30 kobiety od 30 lat do 39 lat 
4.  K40 kobiety od 40 lat do 49 lat 
5.  K50 kobiety od 50 lat do 59 lat 
6.  K60 kobiety od 60 lat do 69 lat 
7.  K70 kobiety od 70 lat i więcej 
 
Lp. Klasyfikacja mężczyzn 
1.  M16 mężczyźni od 16 lat do 19 lat 
2.  M20 mężczyźni od 20 lat do 29 lat 
3.  M30 mężczyźni od 30 lat do 39 lat 
4.  M40 mężczyźni od 40 lat do 49 lat 
5.  M50 mężczyźni od 50 lat do 59 lat 
6.  M60 mężczyźni od 60 lat do 69 lat 
7.  M70 mężczyźni od 70 lat i więcej  
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Biegi dziecięce organizowane przynajmniej w podanych niżej kategoriach (propozycja 
Zamawiającego, możliwa zmiana zgodnie z sugestiami Wykonawcy): 
a. ok. 300 m.– dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat, w imprezie przez cały czas zawodnikowi 

musi towarzyszyć opiekun (dzieci urodzone od 1.01.2015 do 31.12.2016) 
b. ok. 300 m.– dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat, w biegi przez cały czas zawodnikowi może 

towarzyszyć opiekun (dzieci urodzone od 1.01.2013 do 31.12.2014) 
c. ok. 450 m – dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat (dzieci urodzone od 1.01.2010 do 31.12.2012) 
d. ok. 700 m – dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat (dzieci urodzone od 1.01.2007 do 

31.12.2009) 
e. ok. 850 m – dla dzieci w wieku od 13 do 15 lat (dzieci urodzone od 1.01.2004 do 

31.12.2006) 
 
W biegach dziecięcych i w biegu głównym planujemy przyznać puchary za 3 najlepsze miejsca 
w danych kategoriach wiekowych w kategoriach dziewczynki i chłopcy. 
 
Zapisy do biegów dziecięcych są bezpłatne. Zapisy w dniu biegu będą możliwe pod warunkiem 
uiszczenia wpisowego w wysokości 5 zł. Wszystkie środki z wpisowego w dniu imprezy będą 
przeznaczone na cel charytatywny wyznaczony przez Zamawiającego. 
 
Limit zapisów w przypadku biegów dziecięcych wynosi 750, co oznacza limit 75 osób na każdą 
kategorię wiekową (przykład: kategoria wiekowa 7 – 9 lat, chłopcy - limit 75; dziewczynki – 
limit 75, itd.) 
 
Zestawienie świadczeń związanych z organizacją biegu w załączniku (plik excell). 
Proponowane tam wielkości są wartościami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza ich 
zmianę, pod warunkiem gwarancji zachowania jakości i ekwiwalentności świadczeń. 
 
Dodatkowe zadania w ramach projektu: 

a) prowadzenie konferansjerki podczas biegów – konferansjer; z racji prowadzenia 
imprezy towarzyszącej jaką jest festyn Święto Południa Gdańska konferansjer 
poprowadzi też komunikację wydarzeń związanych z tym wydarzeniem. Scenariusze 
dla konferansjera przygotuje Zamawiający. 

b) organizacja rozgrzewek przed biegami dziecięcymi i biegiem głównym – animator; 
c) wykonanie zdjęć uczestników na ściance zawodów – fotograf; 
d) przeprowadzenie klasyfikacji na placówkę z największą liczbą uczestników, 

którzy wzięli udział w biegu, w kategoriach szkoły podstawowe i przedszkola. 
Uwzględnienie klasyfikacji w regulaminie biegu. Nagrody dla placówek z największą 
liczbą uczestników zapewni Zamawiający; 

e) banery z logo organizatora na barierki przy bramie startu (30 sztuk, wymiar 
dopasowany do wielkości barierek); 

f) promocja i zapisy na bieg podczas Biegu Westerplatte w ramach stoiska 
promocyjnego, które zorganizuje Wykonawca: namiot Zamawiającego, stolik, osoba  
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przyjmująca zapisy, osoba do roznoszenia ulotek podczas Biegu Westerplatte; 
możliwe uzgodnienia i wykorzystanie infrastruktury organizatora Biegu Westerplatte; 

g) organizacja dwóch stanowisk promujących zdrowy styl życia, umożliwiający 
uczestnikom uzyskanie informacji na temat racjonalnego prowadzenia treningu  
również dla najmłodszych, sprawdzenie wydolności, stanu zdrowia. Propozycję 
merytoryczną stoisk potencjalny Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po wyłonieniu 
Wykonawcy; 

h) dwie urny do losowania nagród plus losy (oddzielna dla biegu głównego, oddzielna dla 
biegów dziecięcych); 

i) dodatkowa klasyfikacja dla pracowników Organizatora; 
j) prowadzenie losowania nagród wśród wszystkich uczestników biegów po biegu 

głównym (wśród dzieci i dorosłych) – nagrody zapewnia Zamawiający; 
k) wykonanie 12 banerów na bramy start oraz meta: góra bram z nazwą i logo biegu; na 

nogach bramy: z logo Organizatora, logo Miasta Gdańska i logo Rady Dzielnicy 
Ujeścisko-Łostowice, banery podwójne umieszczone z dwóch stron bram; do 16 m2 

 
 
Informacja dotycząca pakietów startowych w biegu głównym 
 
Proponowana przez Zamawiającego kwota opłaty startowej to 35 zł, z czego 10 zł zostanie 
przeznaczone na cel charytatywny wskazany przez Zamawiającego. Zawartość pakietu została 
zaproponowana w pliku kosztorysowym, nie stanowi jednak pozycji do wyceny usługi. Pozycje 
zaproponowane przez Zamawiającego powinny zmieścić się w opłacie startowej.  


