Ogłoszenie nr 1/BIP/DDP/2018

ZAPROSZENIE DO PODJĘCIA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW
NA TERENIE ŚLĄSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO w Chorzowie.
I. INFORMACJE OGÓLNE
Śląski Ogród Zoologiczny, Promenada Generała Jerzego Ziętka 7, - Chorzów, jednostka budżetowa
Województwa Śląskiego zaprasza do negocjacji podmioty zainteresowane promocją firmy na terenie
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w latach 2019 – 2021 poprzez:
1. wyłączność sprzedaży produktów spożywczych w punktach handlowych i gastronomicznych
położonych na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Wykaz placówek określony został w
załączniku nr. 1;
2. wyposażenie punktów handlowych i gastronomicznych w sprzęt i akcesoria do ekspozycji
towarów np. witryny chłodnicze (przy czym szczegółowy zakres dostaw i wyposażenia
ustalany jest we własnym zakresie bezpośrednio z poddzierżawcą);
3. wyposażenie punktów handlowych i gastronomicznych w szyldy opatrzone zgodnie z polityką
firmy, z zachowaniem nazwy zwyczajowej danego punktu. Projekty brandingu będą
wymagały akceptacji ŚOZ;
4. bezpłatne użyczenie ŚOZ na okres trwania umowy parasoli z logo firmy – 3 szt. o średnicy
czaszy minimum 3,5 m;

Od firm zainteresowanym uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy o współpracy
zapewniającej wyłączność na sprzedaż produktów spożywczych na terenie Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego w latach 2019-2021 oczekuje się deklaracji dokonania darowizny pieniężnej na cele
statutowe Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie
budowy obiektu z basenami dla pingwinów oraz sponsorowanie uczestników Imprez organizowanych
przez Śląski Ogród Zoologiczny np. corocznej imprezy „Dream Night at the ZOO” poprzez dostawę
napoi i artykułów spożywczych oferowanych przez firmę w ilości uzgodnionej z organizatorem.
Ponadto, w ramach podjętej współpracy ŚOZ zobowiązuje się do:
1. promocji firmy poprzez informację na stronie internetowej ŚOZ www.slaskiezoo.pl oraz
poprzez użytkowanie parasoli z logo firmy przy bramach wejściowych w minimalnym okresie
maj-wrzesień. W pozostałych miesiącach – w zależności od warunków atmosferycznych;
2. eksponowania logo, banerów, roll-up-ów firmy w trakcie organizacji imprez charytatywnych
„Dream Night at the ZOO” oraz innych sponsorowanych przez firmę;

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Podmioty zainteresowane uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy o współpracy
zapewniającej wyłączność na sprzedaż produktów spożywczych na terenie Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego w latach 2019-2021 powinny w terminie do dnia 16.11.2018 r. złożyć oświadczenie
osób uprawnionych do reprezentacji firmy, że wyrażają wolę przystąpienia do negocjacji oraz
zawarcia umowy o współpracy.

Oświadczenie należy złożyć do dnia 16 listopada 2018 r. godz. 10:00:
a. w budynku Dyrekcji na terenie ZOO - sekretariat, Promenada Generała Jerzego Ziętka 7,
41-501 Chorzów.
b. drogą pocztową lub kurierem na adres: j.w.
ŚOZ zaprosi każdy zainteresowany podmiot do rozmów i wyznaczy termin negocjacji, nie później niż
do dnia 14 grudnia 2018 r.
Przedmiotem negocjacji będą szczegółowe warunki umowy regulującej współpracę, w szczególności
rodzaj i rozmiar świadczeń ze strony firmy w zamian za wyłączność sprzedaży towarów, a także
warunki darowizny pieniężnej.
ŚOZ zawrze umowę o współpracę z firmą, która zaoferuje najkorzystniejsze warunki.
ŚOZ zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania na każdym etapie, bez wyłonienia firmy, z
którą podejmie współpracę.

III. ZAŁĄCZNIKI
1. wykaz placówek handlowych

