Zał. nr 1 – WARUNKI I KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:
1. Całkowity koszt uczestnictwa w imprezie (zakwaterowanie, wyżywienie, OK-R, wpisowe,
parking, opłaty miejscowe, internet, inne opłaty i koszty) dla 1 osoby. Standard
podstawowy: pokój 2–3 osobowy z pełnym węzłem sanitarnym (standard obniżony pokoje 4
osobowe, studia 2+2 lub 2+3, zawsze z pełnym węzłem sanitarnym) - 0, 2, 4, 8, 10, 12 pkt.
2. Fundusz nagród (kwota) - 0, 2, 4, 6 pkt.
3. Warunki gry – 0, 2, 4 ,6 pkt.
a) Powierzchnia sali (sal) gry w m2
b) Ilość sal gry
c) Ilość sanitariatów w bezpośrednim sąsiedztwie sali gry
d) Oświetlenie sali gry
e) Ogrzewanie i wentylacja sali gry
4. Nagrody rzeczowe (ilość i wartość) - 0, 1, 2, 3 pkt.
5. Standard i zaplecze sportowe - 0, 1, 2, 3 pkt.
a) Odległości między salą gry, miejscem zakwaterowania i miejscem wyżywienia.
b) Sale do analiz, świetlica, bufet w miejscu gry
c) Boiska, sala gimnastyczna czy inne obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscu gry
d) Bezpłatny parking w miejscu zakwaterowania/wyżywienie/gry
e) Dostęp do internetu w miejscu zakwaterowania
6. Wpływ lokalizacji zawodów na aktywizację lokalnego środowiska lub wsparcie lokalnego
samorządu, organizacji czy firm - 0, 1, 2, 3 pkt.
Oferty ocenia Komisja Ofertowa powołana przez Prezesa Dzszach. Suma punktów będzie podstawowym
kryterium oceny oferty. Punkty mogą być przydzielane proporcjonalnie w ramach jednego kryterium.
Ostateczną decyzję podejmuje Prezydium Zarządu DZSzach. W przypadku równej ilości punktów
dodatkowym kryterium będzie:


Lokalizacja i możliwości dojazdu



Liczba zorganizowanych imprez sportowych z wyszczególnieniem imprez szachowych



Rekomendacje i opinie o organizatorze

Uwaga! Warunki progowe do oferty:


Zdjęcia bądź wyczerpujące opisy sali gry, istotnych elementów miejsca imprezy
(stołów, stołówki, pokoi, itp.);



Wyczerpujące informacje o każdym z wymienionych w punktach 1-5 kryteriów;



Dane adresowe i nazwy własne wszystkich obiektów (sala gry, miejsce
zakwaterowania, miejsce wyżywienia).

Obowiązują zasady rozgrywania lig z roku 2015.
Imprezy są przyznawane na jeden rok.

