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ZARZĄDZENIE NR 1671/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2011-07-29

w sprawie przeprowadzenia konkursu na sponsora tytularnego Miejskiego Stadionu 
Piłkarskiego im. Henryka Reymana zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Reymonta 22.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
1. Powołuje się 5-osobowy Sąd Konkursowy do rozstrzygnięcia konkursu na sponsora 

tytularnego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego im. Henryka Reymana zlokalizowanego 
przy ul. Reymonta 22, w skład którego wchodzi trzech przedstawicieli Gminy Miejskiej 
Kraków i dwóch przedstawicieli Wisła Kraków S.A. w następującym składzie: 

1) Barbara Janik – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodnicząca Sądu 
Konkursowego

2) Barbara Mikołajczyk – Dyrektor Wydziału Sportu
3) Krzysztof Kowal – Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej 
4) Ewa Rosek - Menadżer koordynujący Wisła Kraków S.A. 
5) Piotr Należyty - przedstawiciel Wisła Kraków S.A.

2. Do obsługi prawnej Sądu Konkursowego wskazuje się radcę prawnego panią Katarzynę 
Karaś – Batko.

§ 2
Przyjmuje się Regulamin Pracy Sądu Konkursowego w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 
1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Ogłasza się konkurs na sponsora tytularnego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego im. Henryka 
Reymana zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Reymonta 22. Tekst ogłoszenia o konkursie 
przekazuje się do publikacji na stronie internetowej Miasta http://www.bip.krakow.pl/ oraz w 
prasie.

§ 4
Ustala się Regulamin Konkursu na sponsora tytularnego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego 
im. Henryka Reymana według założeń Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 5
Sąd Konkursowy ulega rozwiązaniu a postępowanie konkursowe zostaje zamknięte z dniem 
ogłoszenia wyników Konkursu na sponsora tytularnego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego im. 
Henryka Reymana zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Reymonta 22.

§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://www.bip.krakow.pl/
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr   /2011
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 

REGULAMIN PRACY SĄDU KONKURSOWEGO

§1
Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotem działalności niezależnego Sądu Konkursowego jest rozstrzygnięcie 
Konkursu na Sponsora Tytularnego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego im. Henryka 
Reymana zlokalizowanego przy ul. Reymonta 22 dzierżawionego przez spółkę Wisła 
Kraków S.A.

2. Sąd Konkursowy działa w oparciu o przepisy prawa w szczególności na podstawie:

a) przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 116, poz. 93 z późn. zm.), 

b) niniejszego Regulaminu Pracy Sądu Konkursowego, 

c) Regulaminu Konkursu na wybór sponsora tytularnego Miejskiego Stadionu 
Piłkarskiego im. Henryka Reymana zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Reymonta 
22, 

3. Skład Sadu Konkursowego powołany został zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. 
Na wniosek sędziów Sądu lub Wisły Kraków S.A bądź z własnej inicjatywy  Prezydent 
Miasta Krakowa może dokonać zmian w składzie Sądu. Wykonane czynności pozostają 
w mocy.  

§2
Przedmiot działalności Sądu Konkursowego

1. Zadaniem Sądu Konkursowego jest w szczególności: 

a) wstępna ocena złożonych przez uczestników Konkursu ofert pisemnych i 
zakwalifikowanie ich do drugiego etapu Konkursu,

b) opracowanie informacji o ofertach pisemnych 

c) przeprowadzenie debaty dotyczącej złożonych ofert,

d) merytoryczna ocena spełniania przez oferty wymagań określonych w Regulaminie 
Konkursu, 

e) podjęcie uchwały dotyczącej wyboru optymalnej oferty pisemnej,

f) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu celem przedstawienia do 
zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa,

g) ewentualne wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie Konkursu.

2. W podejmowaniu czynności dotyczących wyboru oferty pisemnej Sędziowie Sądu 
Konkursowego są niezawiśli.

3. Za udział w pracach Sądu Konkursowego Sędziom Sadu Konkursowego nie przysługuje 
wynagrodzenie. 
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§3
Uchwały Sądu Konkursowego 

1. Uchwały Sadu Konkursowego, w tym uchwała o rozstrzygnięciu Konkursu, 
podejmowane będą bezwzględną większością głosów przy zachowaniu quorum na 
zasadach opisanych w ust. 3 poniżej z uwzględnieniem kryteriów zawartych w 
Regulaminie Konkursu. 

2. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej niż połowę ważnych głosów 
oddanych za daną uchwałą przy uwzględnieniu głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się.

3. Dla ważności podjęcia uchwały niezbędna jest obecność wszystkich Sędziów Sądu 
Konkursowego.

4. Uchwały Sądu Konkursowego mają charakter ostateczny z zastrzeżeniem zapisów 
Regulaminu Konkursu, dotyczących możliwości unieważnienia niniejszego Konkursu. 

§4
Organizacja pracy Sądu Konkursowego

1. Pracą Sądu Konkursowego kieruje Przewodniczący Sądu Konkursowego.  

2. Sąd Konkursowy podejmuje uchwały na posiedzeniach niejawnych bez udziału mediów 
i jakichkolwiek innych zainteresowanych osób poza osobami zaproszonymi przez 
Przewodniczącego  Sądu Konkursowego.

3. Posiedzenia Sądu Konkursowego zwołuje Przewodniczący Sądu Konkursowego. 

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Sądu Konkursowego, zawierające porządek 
obrad i niezbędne materiały winno być doręczone członkom  Sądu  Konkursowego na 
piśmie na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. 

5. Posiedzenia Sądu Konkursowego odbywają się w Urzędzie Miasta Krakowa – Zespół 
Doradców Prezydenta, ul. Grunwaldzka 8, chyba że Przewodniczący Sądu 
Konkursowego lub wyznaczony przez niego do kierowania pracą Sekretarz Sądu 
Konkursowego wyznaczy inne miejsce do odbycia posiedzenia.

6. Posiedzenie Sądu Konkursowego może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli obecni 
są wszyscy Sędziowie Sądu Konkursowego i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do 
odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.

7. Dla ważności uchwał Sądu Konkursowego wymagane jest zawiadomienie o 
posiedzeniu wszystkich Sędziów Sądu Konkursowego

8. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

9. Wyniki głosowania ujawniane zostaną Sędziom Sądu Konkursowego niezwłocznie po 
ich przeliczeniu przez Przewodniczącego Sądu Konkursowego.
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§5
Posiedzenie Sądu Konkursowego

1. Z przebiegu posiedzenia Sądu Konkursowego sporządzony jest protokół.

2. Protokół sporządza Sekretarz wyznaczony przez Przewodniczącego Sądu Konkursowego.

3. Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego, powinien zawierać:

a) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia;

b) listę obecności na posiedzeniu;

c) porządek obrad;

d) streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu;

e) stwierdzenie powzięcia uchwały i jej treść, względnie stwierdzenie odmiennego 
załatwienia sprawy;

f) wynik głosowania. 

4. Podjęte uchwały stanowią załączniki do protokołu.

5. Sędziowie  Sądu Konkursowego obecni na posiedzeniu podpisują listę obecności.

6. Protokół oraz uchwały podpisuje Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sekretarz i 
pozostali Sędziowie Sądu Konkursowego.

7. Obsługę administracyjną oraz prawną Sądu Konkursowego zapewnia Gmina Miejska 
Kraków.

§6
Zasady poufności

1.  Sędziowie Sądu Konkursowego zobowiązują się do zachowania poufności i nie 
ujawniania informacji związanych z przebiegiem głosowania oraz okolicznościami 
rozstrzygnięcia konkursu. 

2.  Powyższe obowiązki będą ciążyć na Sędziach Sądu Konkursowego również po utracie 
tytułu członkostwa w Sądzie Konkursowym lub zakończeniu jego działalności, chyba, że 
dana informacja utraciła swój poufny charakter z uwagi na jej wcześniejsze podanie do 
wiadomości publicznej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

3. Obowiązek zachowania poufności nie obowiązuje w stosunku do Organizatorów konkursu.

§7
Wykonanie Uchwały

Sąd przekazuje wyniki Konkursu wraz z ich uzasadnieniem Prezydentowi Miasta Krakowa. 
Wyniki Konkursu zatwierdza Prezydent Miasta Krakowa. 



0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085

§8
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i wprowadzone mogą być przez Gminę Miejską Kraków w porozumieniu ze 
spółką Wisła Kraków S.A.

2. Sędzia Sądu Konkursowego może zostać pozbawiony członkostwa w Sądzie 
Konkursowym w przypadku zastosowania w stosunku do niego środka zapobiegawczego 
w postaci tymczasowego aresztowania lub skazania go prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa umyślne. 

3. Sąd Konkursowy uprawniony jest do interpretacji niniejszego Regulaminu w drodze 
Uchwały interpretacyjnej podjętej na zasadach wskazanych w §3 niniejszego 
Regulaminu.
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr    /2011

Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 

REGULAMIN KONKURSU 
NA WYBÓR SPONSORA TYTULARNEGO 

MIEJSKIEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO IM. HENRYKA REYMANA
ZLOKALIZOWANEGO W KRAKOWIE PRZY UL. REYMONTA 22

ORGANIZATORZY:
Gmina Miejska Kraków 

przy udziale Wisły Kraków S.A.

PRZEDMIOT KONKURSU
Wybór Sponsora Tytularnego Miejskiego Stadionu Piłkarskiego im. H. Reymana 
zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Reymonta 22 dzierżawionego przez Wisłę Kraków SA.

DEFINICJE
„Stadion” – Miejski Stadion Piłkarski im. H. Reymana zlokalizowany w Krakowie przy ul. 
Reymonta 22 
„Gmina”  – Gmina Miejska Kraków.
„Dzierżawca” – Wisła Kraków S.A.
„Sponsor (tytularny)” – firma, która na podstawie zawartej Umowy uzyska prawa Sponsora 
tytularnego Stadionu.
„Logo Stadionu” – oficjalny znak słowno-graficzny obiektu, utworzony przez Sponsora na 
podstawie Księgi Identyfikacji Wizualnej marki firmy.

„Nazwa Stadionu” – oficjalna nazwa obiektu stosowana przez wszystkie strony (także 
trzecie).
„Znaki Towarowe” oznaczać będzie jakąkolwiek nazwę, markę, logo, symbol lub 
jakikolwiek inny znak użyty do reklamy Sponsora  zarówno zarejestrowany jak i 
niezarejestrowany.
„Działania Reklamowe” to wszelkie działania zmierzające do promocji Sponsora poprzez 
prezentowanie i wykorzystywanie przez Strony Umowy Znaków Towarowych Sponsora na 
życzenie Sponsora w czasie Okresu Kontraktowego 
„Data Rozpoczęcia” oznaczać będzie datę rozpoczęcia obowiązywania Umowy
„Okres Kontraktowy” będzie oznaczać okres rozpoczynający się w Dacie Rozpoczęcia i 
kończący się pięć lat później  o ile niniejsza Umowa nie zostanie wcześniej rozwiązana lub 
okres jej obowiązywania nie zostanie przedłużony.
„Wizerunek ” oznaczać będzie wizerunek Sponsora  na który składają się między innymi 
następujące elementy: marka, logo, znak, symbol lub inne oznaczenia Sponsora zarówno 
zarejestrowane jak i nie zarejestrowane (w tym, między innymi, znaki towarowe )

STADION – OPIS i ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE

Kraków to miasto twórczych kontrastów, bogatej tradycji i historii, skarbnica 
narodowego dziedzictwa, zabytków i dzieł sztuki, Europejska Stolica Kultury wpisana na 
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Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, z największym 
europejskim rynkiem w średniowiecznej zabudowie i najstarszą w Polsce uczelnią wyższą  - 
Uniwersytetem Jagiellońskim. 

Gmina Miejska Kraków rozpoczynając modernizację istniejącego Stadionu 
Piłkarskiego założyła powstanie wielofunkcyjnego obiektu, spełniającego wymogi UEFA 
ELITE, gross capacity: 33.221 

Stadion jest wyposażany w nowoczesne urządzenia, zapewniające bezpieczeństwo 
widzom, zawodnikom, oficjalnym gościom, zapewnia wygodne miejsce siedzące o 
optymalnej widoczności. 

Stadion dysponuje dodatkowymi powierzchniami handlowo-usługowymi, o różnym 
przeznaczeniu. Obok Stadionu w najbliższym czasie powstanie nowoczesna hala sportowa.
W bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu zlokalizowany jest największy teren rekreacyjny 
miasta: Błonia.

Pierwotny projekt Stadionu był przygotowany według zamówienia i wskazówek Wisła 
Kraków S.A. Po przejęciu obowiązków właściciela i inwestora przy udziale ekspertów 
zagranicznych (min. Stadium Conslutancy BV) dokonano szczegółowej analizy przyjętych w 
istniejących projektach rozwiązań rekomendując wprowadzenie szeregu zmian w toku prac 
nad dokumentacją celem uzyskania najlepszych rozwiązań funkcjonalnych, opracowano 
biznes plan dla Stadionu wraz ze szczegółową strategią cateringową dla obiektu. 

Mając świadomość, że istotnym elementem zarządzania obiektem sportowym jest 
ogromny obszar sponsoringu, w tym sponsoring tytularny obiektów sportowych, będący 
najbardziej prestiżową formą działań sponsoringowych - jesteśmy w pełni przekonani, że 
obiekt ten może stać się perłą w koronie przy budowie strategii marketingowej wielu firm. 

1. Zakres uprawnień Sponsora

1.1. Przyznanie Sponsorowi wyłącznego prawa do nadania Oficjalnej Nazwy Stadionu oraz 
stworzenia Logo Stadionu.

1.2. Uzyskanie statusu Sponsora Tytularnego Stadionu stosowanego we wszystkich 
oficjalnych dokumentach i w materiałach promocyjnych.

1.3. Prawo do wykorzystania wizerunku Stadionu do celów marketingowych Sponsora.

1.4. Gmina dołoży wszelkich starań, aby w użyciu publicznym oraz w mediach stosowana 
była wyłącznie oficjalna Nazwa Stadionu. W przypadkach niestosowania Nazwy 
Stadionu, Gmina lub podmiot zobowiązany przez Gminę wystąpi z oficjalnym 
sprostowaniem w imieniu właściciela Stadionu.

1.5. Gmina umieści Nazwę Stadionu w minimum 20 lokalizacjach na znakach drogowych 
przy głównych drogach dojazdowych do Stadionu i do Krakowa oraz na znakach 
kierunku i miejscowości zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych - zgodnie z obowiązującym miejskim systemem informacji.

1.6. Gmina umieści Nazwę Stadionu w systemie komunikacji miejskiej – na wybranym 
przystanku autobusowym lub tramwajowym oraz w rozkładach jazdy.

1.7. Prawo do działań reklamowych

Sponsor Tytularny otrzyma następujące  Prawa do działań reklamowych, które to działania 
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podejmie wyłącznie na własny koszt, własnym staraniem  i na własne ryzyko: 

a) Wyłączne prawo do umieszczenia 4 sztuk Logo Stadionu przy krawędzi dachu (po 1 szt. 

na każdej zewnętrznej stronie Stadionu) o maksymalnej wielkości oznakowania 16x4 metry. 

Wymagania konstrukcyjno – techniczne zostaną określone przez Gminę. Sponsor sporządzi 

projekt konstrukcyjny Logo przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i przedstawi 

do akceptacji Gminy. Gmina wyjedna stosowne zgody projektanta i wykonawcy na wszelkie 

zmiany mogące naruszać prawa autorskie oraz gwarancję  a także rękojmię w taki sposób i w 

takim zakresie, by działania Sponsora Tytularnego nie naruszały tych praw. Powyższe nie 

wyłącza prawa dzierżawcy do umieszczenia na elewacji zewnętrznej Stadionu  innych 

reklam, oznaczeń , tablic itp.  

b) prawo do umieszczenia po 1 szt. Logo Stadionu (max. wielkość 2x0,5 m) przy głównych 

telebimach widocznych z płyty głównej boiska. Szczegółowa lokalizacja i format zostanie 

ustalony przez Strony. 

c) prawo do umieszczenia Logo Stadionu na (przy) wszystkich Tablicach informacyjnych i 

kierunkowych na Stadionie. Logo Stadionu może zajmować do 20% wielkości oznakowania.

d) prawo do umieszczenia po 1 szt. Logo Stadionu (max. wielkość 4x1 m) przy każdej 

bramie wjazdowej na nieruchomość/parkingi Stadionu.

e) prawo do umieszczenia po 1 szt. Logo Stadionu (max. wielkość 1,2x0,3 m) przy każdym 

wejściu dla VIP, Super VIP, oraz trybunę prasową.

f) prawo do umieszczenia po 1 szt. oznakowania na każdym ze schodów na 2 ciągach 

schodów na trybunie VIP. 50% wskazanej powierzchni będzie przeznaczone na Logo 

Stadionu, a pozostałe 50% na Logo/reklamę Sponsora.

g) prawo do umieszczenie po 1 szt. Logo Stadionu o powierzchni 12 m2 każda, na podłodze 

w hallu głównym na górnej kondygnacji każdej trybuny. 50% wskazanej powierzchni będzie 

przeznaczone na Logo Stadionu, a pozostałe 50% na Logo/reklamę Sponsora.

h) prawo do umieszczenia maksymalnie 40 szt. Logo/reklamy Sponsora na korytarzach i 

klatkach schodowych Stadionu o łącznej powierzchni 20 m2.

i) Wisła udostępni Sponsorowi co najmniej 30 sekund łącznego czasu emisji komercyjnej na 

telebimach i ekranach LCD znajdujących się we wnętrzach holi dla kibiców. 50% czasu 

zostanie przeznaczone na emisję Logo Stadionu, a pozostałe 50% na Logo/reklamę 

Sponsora. Sponsor dostarczy materiał reklamowy w formacie żądanym przez dzierżawcę i 

dostosowanym do posiadanych urządzeń. 

j) Dzierżawca  udostępni Sponsorowi miejsce na ustawienie (także podczas imprez) 4 stoisk 
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Sponsora (strefa o max. wielkość 10 m2.) w celach dystrybucji materiałów promocyjnych 

lub demonstracji produktów zgodnie z ustaleniami z dzierżawcą i gminą  .

k) prawo do umieszczania Logo Stadionu na biletach i wejściówkach na imprezy 

organizowane na Stadionie. W przypadku emisji przez Gminę / Dzierżawcę kart do 

bezgotówkowych płatności, Logo Stadionu zostanie umieszczone również na kartach. 

Powierzchnia przeznaczona na Logo Stadionu będzie stanowić nie więcej niż 5% całkowitej 

powierzchni nośników.

l) Posiadanie co najmniej  linku ze strony głównej do strony Sponsora na oficjalnej stronie 

Stadionu prowadzonej pod adresem podanym przez Sponsora. 

ł) prawo pierwokupu 20 - 50 (do negocjacji) miejsc biznesowych na trybunie VIP. Bilety na 

miejsca biznesowe na poszczególne imprezy będą nabywane przez Sponsora według 

obowiązującego dla danej imprezy cennika wg wskazania miejsc przez dzierżawcę. Sponsor 

zobowiązany będzie do skorzystania ze swojego prawa najpóźniej na 2 tygodnie przed daną 

imprezą.  

m) prawo do korzystania z 10-20 (do negocjacji) oznakowanych miejsc parkingowych na 

parkingu przy Stadionie, zgodnie z ustaleniami z dzierżawcą i gminą

n) prawo do użytkowania następujących pomieszczeń do wyboru, zlokalizowanych na 

Stadionie i w jego otoczeniu zgodnie z ustaleniami z dzierżawcą i gminą:

10-osobową lożę VIP (uzgodnioną przez Strony) przez cały okres trwania umowy o 

powierzchni 33-36 mkw. Bilety do loży VIP na poszczególne imprezy będą nabywane 

przez Sponsora według obowiązującego dla danej imprezy cennika. Wykończenie i 

urządzenie loży należy do obowiązków Sponsora Tytularnego – z zachowaniem 

przepisów prawa budowlanego, spośród 5 wskazanych przez dzierżawcę lokalizacji.

restaurację przez 2 dni (do negocjacji) rocznie, z tym zastrzeżeniem, iż nie może to 

kolidować z imprezami organizowanymi przez Gminę lub dzierżawcę.

pawilon multimedialny przez 2 dni (do negocjacji) rocznie, z tym zastrzeżeniem , iż nie 

może to kolidować z imprezami organizowanymi przez Gminę lub dzierżawcę.

teren wokół stadionu oraz na promenadach zewnętrznych o łącznej powierzchni nie 

większej niż 50  - 100 mkw. przez 2 dni (do negocjacji) rocznie, z tym zastrzeżeniem , iż 

nie może to kolidować z imprezami organizowanymi przez Gminę lub dzierżawcę.

powierzchnię trybun przez 1 - 2 dni rocznie, z tym zastrzeżeniem , iż nie może to 

kolidować z imprezami organizowanymi przez Gminę lub dzierżawcę.
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Gmina oraz dzierżawca będą przedkładać Sponsorowi harmonogramy poszczególnych 

imprez. Ponadto Sponsor będzie brał udział w tworzeniu polityki marketingowej Stadionu na 

podstawie porozumienia zawartego przez Sponsora z Dzierżawcą Stadionu, jednakże nie 

będzie podejmował działań sprzecznych z dobrymi obyczajami kupieckimi. 

Sponsor będzie miał możliwość uczestniczenia we wszystkich imprezach promocyjnych 

organizowanych przez Gminę związanych ze Stadionem. 

2. Okres kontraktowy
2.1.   Gmina wymaga minimum pięcioletniego okresu trwania umowy.

2.2. Gmina dopuszcza w przyszłości możliwość negocjacji przedłużenia czasu trwania 

umowy.

3. Płatność
Gmina dopuszcza rozłożenie płatności wynagrodzenia w półrocznych ratach, płatnych z góry 

w terminach do 31 stycznia i 31 lipca danego roku.

4. Przygotowanie, złożenie i ocena ofert
4.1. Uczestnik konkursu może złożyć 1 ofertę.

4.2. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim i być podpisana przez 

upoważnionych przedstawicieli Uczestnika (w przypadku gdy Uczestnika konkursu 

reprezentuje pełnomocnik należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo).

4.3. Oferta  składa się z dwóch części :

4.3.1. Część I - wypełniona wg załączonego Formularza Nr 1, ma zawierać:
a. oznaczenie Uczestnika (nazwa, adres),

b. NIP, REGON, KRS,

c. wskazanie osoby do kontaktu ze strony Uczestnika (nazwisko, telefon, faks, adres 

emailowy), adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby),

d. proponowaną nazwę Stadionu - Nazwa Stadionu w podtytule musi zawierać słowa: „im. 

H.Reymana”.

e. wskazanie firmy, znaku towarowego oraz branży, które będą miały być reklamowane 

podczas Działań reklamowych

f. oświadczenie Uczestnika, że ma on prawo do dysponowania znakiem towarowym, nazwą, 
marką, logo, symbolem lub jakimkolwiek innym znakiem, który będzie miał być użyty do 
nazwy Stadionu, jego logo oraz Działań reklamowych.
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Formularz nr 1 do części I oferty ma być umieszczony w zaklejonej odrębnej kopercie z 

oznaczeniem Uczestnika i dopiskiem „Część I oferty w konkursie na wybór Sponsora 

Tytularnego Stadionu Miejskiego im H. Reymana w Krakowie”.

4.3.2. Część II oferty - wypełniona wg załączonego Formularza Nr 2, ma zawierać:
a. Wysokość wynagrodzenia, które Uczestnik oferuje za pięcioletni okres trwania umowy, z 

podziałem na poszczególne lata.

b. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na istotne postanowienia umowy – stanowiące 

załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. 

Dokumenty dotyczące części II oferty mają być umieszczone w zaklejonej odrębnej kopercie 

z oznaczeniem Uczestnika i dopiskiem "Część II oferty w konkursie na wybór Sponsora 

Tytularnego Stadionu Miejskiego im H. Reymana Kraków".

4.4. Koperty (cz. I i cz. II) mają być złożone we wspólnej kopercie zewnętrznej - zamkniętej 

i opatrzonej napisem: „OFERTA W KONKURSIE NA WYBÓR SPONSORA 

TYTULARNEGO STADIONU MIEJSKIEGO IM.H. REYMANA W KRAKOWIE”.

4.5. Złożenie oferty
4.5.1. Miejsce i termin złożenia ofert:

1.08.2011 – 15.09.2011
Urząd Miasta Krakowa 
Zespół Doradców Prezydenta
ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 102 

4.5.2. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

4.6. Ocena oferty:

4.6.1 Sąd Konkursowy dokona oceny części I oferty w następujący sposób:

Warunki wstępne dopuszczające udział w konkursie ofert:

a. Wypełniony Formularz Nr 1,

b. Spójność wizerunkowa proponowanej nazwy z założeniami polityki wizerunkowej Gminy 

oraz Dzierżawcy Stadionu. W szczególności proponowana nazwa nie może budzić skojarzeń 

sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, zawierać treści obraźliwych, 

pornograficznych, nawołujących do rasizmu, terroryzmu, dyskryminacji itp. a także być 

niezgodną z polityką marketingową Dzierżawcy Stadionu oraz jego zobowiązaniami 

umownymi, zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
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oraz przepisów związkowych. W szczególności proponowana nazwa Logo Stadionu nie może 

być konkurencyjna w stosunku do firm akcjonariusza klubu, sponsora strategicznego, dwóch 

sponsorów głównych oraz sponsora technicznego (dostawca sprzętu sportowego) dzierżawcy  

jak również w stosunku do  produktów sponsorów dzierżawcy. 

Ocena w/w warunków będzie następowała według formuły: spełnia / nie spełnia.

Uczestnicy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do części II konkursu, zostaną pisemnie 

powiadomieni przez Gminę i zostaną im zwrócone bez otwierania koperty z częścią II oferty.

4.6.2. Pozytywna kwalifikacja Uczestnika wynikająca z oceny części I oferty będzie 

podstawą do otwarcia drugiej koperty i rozpatrywania części II oferty Uczestnika.

Ocena części II ofert:

Wypełniony Formularz Nr 2 zawierający zaproponowane wynagrodzenie netto (bez podatku 

VAT) zaoferowane przez Uczestnika za pięcioletni okres trwania umowy, z tym że 

wynagrodzenie za pierwszy rok umowy nie może być niższe niż 30% całości łącznego 

wynagrodzenia, a pozostałe roczne płatności będą równe. Jedynym kryterium oceny 

złożonych ofert będzie łączna wartość wynagrodzenia netto za pięcioletni okres umowy.

5. Zawarcie umowy
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy biorący 

udział w Konkursie. Uczestnik, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do 

podpisania umowy, o treści ustalonej przez strony, zawierającej istotne postanowienia 

wskazane w załączniku nr 3 do Regulaminu Konkursu, w terminie określonym przez Gminę.

6. Unieważnienie Konkursu
Gmina zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania jak 

również nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyn. 

7. Poufność Konkursu
Podmioty przystępujące do konkursu zobowiązują się do zachowania poufności i nie 

ujawniania jakichkolwiek informacji związanych z niniejszym konkursem, jakimkolwiek 

osobom trzecim. 

8. Osoby do kontaktu z Uczestnikami

Barbara Janik, tel. (12) 616 96 09, e-mail: Barbara.Janik@um.krakow.pl
Marzena Sarapata – Dobrowolska, tel. (12) 616 97 50, e – mail: Marzena.Sarapata-
Dobrowolska@um.krakow.pl

mailto:Barbara.Janik@um.krakow.pl
mailto:Marzena.Sarapata-Dobrowolska@um.krakow.pl
mailto:Marzena.Sarapata-Dobrowolska@um.krakow.pl
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9. Załączniki

Załącznik 1 - Formularz Nr 1 dot. cz. I oferty,

Załącznik 2 - Formularz Nr 2 dot. cz. II oferty,

Załącznik 3 - Istotne postanowienia umowy,

Załącznik 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności 
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Załącznik nr 1
FORMULARZ NR 1
CZĘŚĆ I OFERTY NA WYBÓR SPONSORA TYTULARNEGO STADIONU 
PIŁKARSKIEGO W KRAKOWIE

Nazwa firmy:
Adres siedziby:
Adres korespondencyjny:
Data:
NIP:
REGON:
KRS:
Osoby do kontaktu:
(imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, fax, e-mail)

Proponowana Nazwa Stadionu:
Niniejszym oświadczam(y), że posiadam(y) prawo do dysponowania znakiem towarowym, 
nazwą, marką, logo, symbolem lub jakimkolwiek innym znakiem który będzie miał być użyty  
do nazwy Stadionu  jego logo oraz Działań reklamowych ………………………………, 
który stanowi  część proponowanej Nazwy Stadionu.

………………………………………
/podpisy osób upoważnionych/
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Załącznik nr 2
FORMULARZ NR 2
CZĘŚĆ II OFERTY NA WYBÓR SPONSORA TYTULARNEGO STADIONU 
PIŁKARSKIEGO W KRAKOWIE
Nazwa firmy:
Adres siedziby:
Data:

Oferowane wynagrodzenie netto w poszczególnych latach w mln PLN:

………………………………………

Uwaga: wynagrodzenie za rok 2011 nie może być niższe niż 30%. całości łącznego 
wynagrodzenia, a pozostałe roczne płatności muszą być  równe.

Niniejszym oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na zaproponowane przez Gminę istotne 
postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu) i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Gminę Kraków

………………………………………

/podpisy osób upoważnionych/
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Załącznik nr 3

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

I. Strony:

Umowa zawarta zostanie przez:

- Prezydenta Miasta Krakowa, który działa w imieniu Gminy Miejskiej Kraków jako 

właściciela  Stadionu,

oraz:

- Sponsora

II. Przedmiot i zakres świadczeń:

1) Przyznanie Sponsorowi wyłącznego prawa do nadania Oficjalnej Nazwy Stadionu oraz 

stworzenia Logo Stadionu.

2) Uzyskanie statusu Sponsora Tytularnego Stadionu stosowanego we wszystkich oficjalnych 

dokumentach i w materiałach promocyjnych.

3)   Prawo do wykorzystania wizerunku Stadionu do celów marketingowych Sponsora.

4)  Gmina dołoży wszelkich starań, aby w użyciu publicznym oraz w mediach stosowana była 

wyłącznie oficjalna Nazwa Stadionu. W przypadkach niestosowania Nazwy Stadionu, Gmina 

lub podmiot zobowiązany przez Gminę wstąpi z oficjalnym sprostowaniem w imieniu 

właściciela Stadionu.

5)  Gmina umieści Nazwę Stadionu w minimum 20 lokalizacjach na znakach drogowych przy 

głównych drogach dojazdowych do Stadionu i do Krakowa oraz na znakach kierunku i 

miejscowości zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych - zgodnie z obowiązującym miejskim systemem informacji.

6) Gmina umieści Nazwę Stadionu w systemie komunikacji miejskiej – na wybranym 

przystanku autobusowym lub tramwajowym oraz w rozkładach jazdy.

7) Prawo do Działań Reklamowych:

Sponsor Tytularny otrzyma następujące  Prawa do działań reklamowych, które to działania 

podejmie wyłącznie na własny koszt, własnym staraniem  i na własne ryzyko: 

a) Wyłączne prawo do umieszczenia 4 sztuk Logo Stadionu przy krawędzi dachu (po 1 szt. 



0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085

na każdej zewnętrznej stronie Stadionu) o maksymalnej wielkości oznakowania 16x4 metry. 

Wymagania konstrukcyjno – techniczne zostaną określone przez Gminę. Sponsor sporządzi 

projekt konstrukcyjny Logo przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i przedstawi 

do akceptacji Gminy. Gmina wyjedna stosowne zgody projektanta i wykonawcy na wszelkie 

zmiany mogące naruszać prawa autorskie oraz gwarancję  a także rękojmię w taki sposób i w 

takim zakresie, by działania Sponsora Tytularnego nie naruszały tych praw. Powyższe nie 

wyłącza prawa dzierżawcy do umieszczenia na elewacji zewnętrznej Stadionu  innych 

reklam, oznaczeń , tablic itp.  

b) prawo do umieszczenia po 1 szt. Logo Stadionu (max. wielkość 2x0,5 m) przy głównych 

telebimach widocznych z płyty głównej boiska. Szczegółowa lokalizacja i format zostanie 

ustalony przez Strony. 

c) prawo do umieszczenia Logo Stadionu na (przy) wszystkich Tablicach informacyjnych i 

kierunkowych na Stadionie. Logo Stadionu może zajmować do 20% wielkości oznakowania.

d) prawo do umieszczenia po 1 szt. Logo Stadionu (max. wielkość 4x1 m) przy każdej 

bramie wjazdowej na nieruchomość/parkingi Stadionu.

e) prawo do umieszczenia po 1 szt. Logo Stadionu (max. wielkość 1,2x0,3 m) przy każdym 

wejściu dla VIP, Super VIP, oraz trybunę prasową.

f) prawo do umieszczenia po 1 szt. oznakowania na każdym ze schodów na 2 ciągach 

schodów na trybunie VIP. 50% wskazanej powierzchni będzie przeznaczone na Logo 

Stadionu, a pozostałe 50% na Logo/reklamę Sponsora.

g) prawo do umieszczenie po 1 szt. Logo Stadionu o powierzchni 12 m2 każda, na podłodze 

w hallu głównym na górnej kondygnacji każdej trybuny. 50% wskazanej powierzchni będzie 

przeznaczone na Logo Stadionu, a pozostałe 50% na Logo/reklamę Sponsora.

h) prawo do umieszczenia maksymalnie 40 szt. Logo/reklamy Sponsora na korytarzach i 

klatkach schodowych Stadionu o łącznej powierzchni 20 m2.

i) Wisła udostępni Sponsorowi co najmniej 30 sekund łącznego czasu emisji komercyjnej na 

telebimach i ekranach LCD znajdujących się we wnętrzach holi dla kibiców. 50% czasu 

zostanie przeznaczone na emisję Logo Stadionu, a pozostałe 50% na Logo/reklamę 

Sponsora. Sponsor dostarczy materiał reklamowy w formacie żądanym przez dzierżawcę i 

dostosowanym do posiadanych urządzeń. 

j) Dzierżawca  udostępni Sponsorowi miejsce na ustawienie (także podczas imprez) 4 stoisk 

Sponsora (strefa o max. wielkość 10 m2.) w celach dystrybucji materiałów promocyjnych 

lub demonstracji produktów zgodnie z ustaleniami z dzierżawcą i gminą  .
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k) prawo do umieszczania Logo Stadionu na biletach i wejściówkach na imprezy 

organizowane na Stadionie. W przypadku emisji przez Gminę / Dzierżawcę kart do 

bezgotówkowych płatności, Logo Stadionu zostanie umieszczone również na kartach. 

Powierzchnia przeznaczona na Logo Stadionu będzie stanowić nie więcej niż 5% całkowitej 

powierzchni nośników.

l) Posiadanie co najmniej  linku ze strony głównej do strony Sponsora na oficjalnej stronie 

Stadionu prowadzonej pod adresem podanym przez Sponsora. 

ł) prawo pierwokupu 20 - 50 (do negocjacji) miejsc biznesowych na trybunie VIP. Bilety na 

miejsca biznesowe na poszczególne imprezy będą nabywane przez Sponsora według 

obowiązującego dla danej imprezy cennika wg wskazania miejsc przez dzierżawcę. Sponsor 

zobowiązany będzie do skorzystania ze swojego prawa najpóźniej na 2 tygodnie przed daną 

imprezą.  

m) prawo do korzystania z 10-20 (do negocjacji) oznakowanych miejsc parkingowych na 

parkingu przy Stadionie, zgodnie z ustaleniami z dzierżawcą i gminą

n) prawo do użytkowania następujących pomieszczeń do wyboru, zlokalizowanych na 

Stadionie i w jego otoczeniu zgodnie z ustaleniami z dzierżawcą i gminą:

10-osobową lożę VIP (uzgodnioną przez Strony) przez cały okres trwania umowy o 

powierzchni 33-36 mkw. Bilety do loży VIP na poszczególne imprezy będą nabywane 

przez Sponsora według obowiązującego dla danej imprezy cennika. Wykończenie i 

urządzenie loży należy do obowiązków Sponsora Tytularnego – z zachowaniem 

przepisów prawa budowlanego spośród 5 wskazanych przez dzierżawcę lokalizacji.

restaurację przez 2 dni (do negocjacji) rocznie, z tym zastrzeżeniem, iż nie może to 

kolidować z imprezami organizowanymi przez Gminę lub dzierżawcę.

pawilon multimedialny przez 2 dni (do negocjacji) rocznie, z tym zastrzeżeniem , iż nie 

może to kolidować z imprezami organizowanymi przez Gminę lub dzierżawcę.

teren wokół stadionu oraz na promenadach zewnętrznych o łącznej powierzchni nie 

większej niż 50  - 100 mkw. przez 2 dni (do negocjacji) rocznie, z tym zastrzeżeniem , iż 

nie może to kolidować z imprezami organizowanymi przez Gminę lub dzierżawcę.

powierzchnię trybun przez 1 - 2 dni rocznie, z tym zastrzeżeniem , iż nie może to 

kolidować z imprezami organizowanymi przez Gminę lub dzierżawcę.

Gmina oraz dzierżawca będą przedkładać Sponsorowi harmonogramy poszczególnych 

imprez. Ponadto Sponsor będzie brał udział w tworzeniu polityki marketingowej Stadionu na 
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podstawie porozumienia zawartego przez Sponsora z Dzierżawcą Stadionu, jednakże  nie 

będzie podejmował działań sprzecznych z dobrymi obyczajami kupieckimi. 

Sponsor będzie miał możliwość uczestniczenia we wszystkich imprezach promocyjnych 

organizowanych przez Gminę związanych ze Stadionem.

2. Gmina udostępnia miejsca na promocję Logo Stadionu, produktów lub usług Sponsora oraz 

akceptuje projekty graficzne nośników i sposób wykorzystania udostępnionej powierzchni, a 

Sponsor ponosi odpowiedzialność oraz wszelkie koszty związane z ewentualnymi projektami, 

produkcją, montażem i demontażem oraz utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym 

wykorzystywanych nośników promocji.  Sponsor  uzgodni projekt graficzny Logo stadionu z 

Gminą oraz dzierżawcą stadionu

3. Sponsor udzieli Gminie oraz Dzierżawcy stadionu niewyłącznej licencji wraz z prawem 

udzielania dalszych sublicencji do wykorzystywania znaków towarowych to znaczy nazwy, 

marki, logo, symbolu lub jakichkolwiek innych znaków użytych do reklamy Sponsora  także 

w ramach Działań Reklamowych -  zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w 

celu i w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

4. Sponsor będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skuteczność i legalność uprawnień 

licencyjnych udzielonych Gminie oraz Dzierżawcy Stadionu.

5. Sponsor ma prawo do zmiany Nazwy Stadionu w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody zarówno Gminy jak i Dzierżawcy Stadionu. 

W takim przypadku Sponsor udzieli, a Gmina przyjmie licencję na korzystanie ze znaków 

towarowych związanych z nową Nazwą Stadionu na warunkach określonych w niniejszej 

Umowie

6. Gmina na życzenie udostępni Sponsorowi dokumentację projektową i powykonawczą 

Stadionu do wykorzystania w celu realizacji Umowy.

7. Gmina zobowiąże się do używania zarówno w stosunkach zewnętrznych jak i 

wewnętrznych w odniesieniu do Stadionu wyłącznie znaków towarowych wskazanych w 

Umowie.
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8. Dzierżawca lub inny organizator imprezy uprawniony będzie do zawieszenia wykonywania 

poszczególnych świadczeń wynikających z umowy, w przypadku gdy wykonywanie ich 

będzie stało w sprzeczności z przepisami PZPN, Ekstraklasa S.A., FIFA lub UEFA lub 

innych podmiotów odpowiedzialnych za organizację imprezy lub umowami zawartymi przez 

PZPN, Ekstraklasa S.A., FIFA lub UEFA.  W takim przypadku Sponsorowi nie przysługuje 

prawo do żądania obniżenia jego świadczenia pieniężnego (wynagrodzenia).  

9. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu wykorzystywania 

znaków towarowych lub jakichkolwiek innych znaków użytych do reklamy Sponsora także w 

ramach Działań reklamowych -  zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych oraz  

Logo Stadionu w celu i w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, Sponsor 

zobowiązuje się przejąć wszelkie zobowiązania z tego tytułu oraz pokryć wszelkie koszty. 

10.Przeniesienie Praw. Sponsor nie będzie przenosić niniejszej Umowy lub jakichkolwiek 

praw lub obowiązków z niej wynikających bez uprzedniej pisemnej zgody tak Gminy jaki i 

Dzierżawcy Stadionu. Jakakolwiek próba przeniesienia naruszająca postanowienia 

niniejszego ustępu będzie nieskuteczna. 

III. Okres kontraktowy

1. Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat.

2. Terminy rozpoczęcia realizacji poszczególnych świadczeń oraz zakres świadczeń w okresie 

do dnia przekazania Stadionu do użytku uzgodnione zostaną między Stronami w 

harmonogramie uwzględniającym stan zaawansowania prac budowlanych.

IV. Wynagrodzenie

1. Sponsor zapłaci Gminie za wykonanie Umowy wynagrodzenie w wysokości ustalonej w 

wyniku rozstrzygnięcia Konkursu.

2. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Sponsora przed upływem okresu na jaki została 

zawarta: 
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a) w przypadku zapłaty przez Sponsora z góry całości wynagrodzenia określonego w umowie 

Sponsorowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za okres przypadający po rozwiązaniu 

umowy,

b) w przypadku rozłożenia wynagrodzenia na raty Sponsor zapłaci całość określonego w 

umowie wynagrodzenia w tym raty jeszcze niewymagalne w całości w terminie 14 dni od 

dnia rozwiązania umowy.

3. W przypadku rozwiązania umowy z winy Gminy przed upływem okresu na jaki została 

zawarta:

a) w przypadku zapłaty przez Sponsora z góry całości wynagrodzenia określonego w umowie 

Gmina zwróci Sponsorowi wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do okresu przez jaki 

umowa obowiązywała, 

b) w przypadku rozłożenia wynagrodzenia na raty Gminie nie będą przysługiwać raty jeszcze 

niewymagalne jednakże za rok, w którym umowa została rozwiązana wynagrodzenie będzie 

Gminie należne i  będzie obliczone proporcjonalnie za okres obowiązywania Umowy w roku 

jej rozwiązania.

4.Zapłata wynagrodzenia następować będzie po otrzymaniu przez Sponsora prawidłowych i 

wystawionych we właściwym terminie faktur VAT zgodnie z przepisami Ustawy o podatku 

od towarów i usług i rozporządzeniami wykonawczymi.

V. Warunki rozwiązania

W przypadku uporczywego naruszania istotnych postanowień Umowy przez jedną ze stron, 

drugiej stronie przysługiwać będzie prawo do rozwiązania umowy. W tym celu strona 

uprawniona do rozwiązania Umowy wyznaczy stronie naruszającej Umowę rozsądny termin 

na piśmie na zaprzestanie naruszania umowy i/lub usunięcie skutków takiego naruszenia. W 

piśmie wskazany będzie zakres i skutki naruszenia stanowiące przyczynę rozwiązania. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu strona ta będzie uprawniona do rozwiązania 

Umowy.

VI. Odpowiedzialność stron
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1. W przypadku ustalenia w Umowie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie poszczególnych zobowiązań strony dopuszczą możliwość dochodzenia 

odszkodowań uzupełniających.

2. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich przedstawicieli i 

podwykonawców.

3. Strony posiadać będą odpowiednie ubezpieczenia obejmujące odpowiedzialność cywilną 

wobec drugiej strony Umowy z tytułu wykonywania niniejszej Umowy.


