
Konkurs Ofert 2018 

Posiedzenie komisji ofertowej odbyło się w dniu 22.09.2017 roku w biurze PZSzach, Aleje 
Jerozolimskie 49. 

Komisja obradowała w składzie: 

Michał Bartel  - Przewodniczący 

Paweł Bekanowski – Sekretarz 

Monika Kowalska - członek Komisji. 

 

Na konkurs wpłynęło 18 ofert. Wszyscy organizatorzy wpłacili opłatę za złożenie i rozpatrzenie oferty. 

Wszystkie obiekty zgłoszone na I półrocze i większość obiektów na II półrocze zostało zwizytowanych. 

W dwóch przypadkach (Gliwice i Kudowa) obiekty nie zostały sprawdzone z uwagi na fakt, że dotycząca 
imprez na które wpłynęły tylko jedne oferty (MPJ BiS i DMPJ Ekstraliga i I Liga) i mogą zostać 
zwizytowane przed podpisaniem umowy z organizatorem. 

Na Puchar Polski do lat 6  i 7 nie wpłynęła żadna oferta 

Na 7 imprez wpłynęło tylko po 1 ofercie. Komisja sprawdziła oferty pod względem formalnym i 
rekomenduje by Zarząd przyznał prawo organizacji wszystkim oferentom: 

DMP Szkół Edukacja przez Szachy w Szkole – UKS SP 8 Chrzanów (Limba Poronin) 
Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Polski – UKS EL Tur SP 3 Bogatynia (Królowa Karkonoszy, Szklarska 
Poręba). 
MPJ BiS – UKS 21 Podlesie (Gliwice, Hala Widowisko-Sportowa). Komisja zwróciła uwagę na świetną, 
nowo wybudowaną salę gry, bliskość akademików oraz deklarowane duże wsparcie władz miasta. 
Organizator zorganizował Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli na 1.500 uczestników, więc ma odpowiednie 
doświadczenie by zorganizować tą trudną imprezę na bardzo wysokim poziomie. Obiekty musza zostać 
zwizytowane przed podpisaniem umowy z organizatorem 

DMPJ Ekstraliga i I Liga Juniorów - Dolnośląski Związek Szachowy (Kudowa Zdrój St. George) Na 
podstawie załączonych zdjęć można dojść do wniosku, że hotel spełnia wszelkie wymagania stawiane 
do organizacji tej imprezy.  Obiekty musza zostać zwizytowane przed podpisaniem umowy z 
organizatorem 

DMPJ II Liga Juniorów - UKS Pałac Młodzieży Katowice (Orle Gniazdo, Szczyrk)  

Łódzki Związek Szachowy, podobnie jak w 2017 roku, jako jedyny złożył oferty na MP w Szachach 
Szybkich i Błyskawicznych. Oba turnieje w ocenie uczestników były bardzo udane, w związku z 
powyższym wysnuć można wniosek że imprezy w 2018 roku będą na jeszcze wyższym poziomie. 
MP w Szachach Szybkich - Łódzki Związek Szachowy (Zgierz) 

MP w Szachach Błyskawicznych - Łódzki Związek Szachowy (Piotrków Trybunalski) 

Pozostałe imprezy były ocenione pod względem punktowym, w wielu przypadkach różnice są 
minimalne. Do konkursu przystąpili doświadczeni organizatorzy i wszyscy gwarantują organizację 
imprez na zadowalającym poziomie. Wszystkie oferty spełniły wymóg 75% punktów i wszystkie mogą 
otrzymać prawo organizacji zawodów. 



Puchar Polski Młodzików do lat 8 

W konkursie wpłynęły 2 oferty: UKS Pałac Młodzieży Katowice (Szczyrk Orle Gniazdo) UKS SP 8 
Chrzanów (Limba, Poronin). 

W 2017 roku Mistrzostwa odbyły się w Szczyrku, a w 2016 w Poroninie – obie imprezy uzyskały bardzo 
wysokie oceny. Punktacja obu imprez jest w zasadzie taka sama. Oferta Chrzanowa jest lepsza pod 
względem warunków pobytu i zaplecza sportowo-rekreacyjnego oraz wyższym funduszem nagród. 
Oferta Katowic jest lepsza pod względem warunków gry, niższej ceny pobytu, oraz większej ilości 
imprez towarzyszących i atrakcji dla uczestników 

Obie oferty są w pełni i na równym poziome rekomendowane przez komisję. 

 

Mistrzostwa Polski do lat 10. 

Na tą imprezę wpłynęły 3 oferty: Stilonu Gorzów Wlkp. (Szklarska Poręba, Królowa Karkonoszy), UKS 
SP 8 Chrzanów (Limba Poronin), Świętokrzyski Związek Szachowy (Chrusty k. Zagnańska, Świętokrzyska 
Polana). 

Komisja najwyżej oceniła ofertę Stilonu Gorzów, jednak różnice są minimalne w stosunku do innych 
ofert. Stilon otrzymał największą liczbę dodatkowych punktów (za ponowne złożenie oferty, której nie 
organizował w ciągu 2 ostatnich lat oraz deklarację 100% transmitowanych partii). W ocenie bez 
dodatkowych punktów zwyciężyłaby oferta na Chrusty, mimo niskiej punktacji na fundusz nagród.  

Na uwagę zasługuje obiekt Świętokrzyska Polana, która w opinii wizytatora W. Taboły jest 
zdecydowanie najlepszym obiektem zgłoszonym do konkursu (proponowana kwota za nocleg jest 
niezwykle atrakcyjna w stosunku do jakości) - w 2017 roku odbyły się tam DMP Szkół i były wysoko 
ocenione przez uczestników. 

Świętokrzyski Związek Szachowy otrzymał ujemny 1 punkt za ocenę imprezy w 2016 roku – DMPJ 
Ekstraligę i I ligę w Suchedniowa, która została skrytykowana przez środowisko szachowe za 
niedopatrzenie organizatora (wesela w trakcie lig). Oferta Świętokrzyskiego zakłada najmniejszy 
fundusz nagród, na którym stracił wiele w stosunku do konkurencji.  

Obiekty w Poroninie oraz Szklarskiej Porębie są sprawdzone, oferują wysoki standard. 

W 2016 roku Mistrzostwa odbyły się w Jastrzębiej Górze (organizator Pomorski Wojewódzki ZSzach), 
w 2017 roku w Karpaczu (El-Tur Bogatynia). W 2016 roku Chrzanów i Stilon przystąpiły do konkursu i 
nie otrzymały imprezy.  

Komisja rekomenduje wszystkie oferty Zarządowi.  

 



Mistrzostwa Polski do lat 16 i 18.  

Wpłynęły 3 oferty od Stilonu Gorzów (Królowa Karkonoszy Karpacz), Świętokrzyskiego Związku 
Szachowego (Łucznik, Sielpia), Dolnośląski Związek Szachowy (VIS, Jastrzębie Góra). 

Najwyżej oceniona została oferta DZSzach i Komisja rekomenduje tą ofertę do wyboru. Jest to 
jedyna oferta(!) która zakłada organizację imprezy nad morzem.  

Świętokrzyski otrzymał 1 ujemny punkt (vide MP 10).  

Obiekt Stilonu (Królowa Karkonoszy)  w opinii wizytatora jest niezadowalający: 

Ośrodek oferuje bardzo dobre warunki do gry, zakwaterowania i wyżywienia w 
niezadowalającej ilości a złożona oferta zataja tę rażącą niedogodność. Drugi obiekt 
stanowiący kompleks „Królowa Karkonoszy| nie zapewnia należytej wygody ani wrażeń 
estetycznych. Biorąc powyższe pod uwagę oceniam, że oferta nie spełnia zakładanych 
wymogów (porównywalne warunki w podobnej cenie) organizacyjnych a przydzielenie 
imprezy może spowodować wiele krytycznych uwag ze strony uczestników. 

 

Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów 

Na konkurs wpłynęły 3 oferty: Pałac Młodzieży (Szczyrk), Stilon (Szklarska Poręba) oraz Świętokrzyski 
Związek Szachowy (Sielpia). 

Komisja rekomenduje ofertę Pałacu Młodzieży Katowice, która otrzymała najwyższą ocenę ze 
wszystkich ofert. Oferta wybija się pod względem wysokiego funduszu nagród oraz bogatego 
programu atrakcji dla uczestników.  

 

Kryteria Oceny: 

1. Zgodność z warunkami brzegowymi 
2. Wiarygodność organizatora (od –10 do 3 pkt.) 
3. Cena i jakość zakwaterowania (0-20 pkt.) 
4. Fundusz nagród (0-10pkt.) 
5. Warunki gry (0-17 pkt.) 
6. Zaplecze sportowe, imprezy towarzyszące 
7. Dodatkowe punkty 


