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ZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM 

NA WYBÓR 

PARTNERA-WSPÓŁGOSPODARZA 

GALI AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH 2020 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe skierowane jest do przedstawicieli samorządów miast i regionów, do 

obiektów wystawienniczo-kongresowych, miejsc unikatowych z zapleczem na organizację 

wydarzeń, hoteli oraz innych zainteresowanych podmiotów. 

 

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację 

Turystyczną i Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Program służy promowaniu Polski, 

jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Celem Programu Ambasadorów 

Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy                    

w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji 

międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. 

 

Co roku członkowie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich spośród osób 

nominowanych do nagrody wyłaniają laureatów przyznając im tytuł honorowy Ambasadora 

Kongresów Polskich. Spotkanie z laureatami i uroczyste wręczenie dyplomów odbywa się podczas 

Gali Ambasadorów Kongresów Polskich. 

 

Do tej pory Gale Ambasadorów Kongresów Polskich gościły w Warszawie (do 2009), Krakowie (2010), 

Toruniu (2011), Poznaniu (2012), Wrocławiu (2013), Kielcach (2014), Katowicach (2015), Łodzi (2016), 

Krakowie (2017), Poznaniu (2018), natomiast w 2019 roku Gala AKP odbędzie się ponownie w 

Katowicach.  
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Gala AKP 2015 (obiekt: MCK w Katowicach) 

   
 

Gala AKP 2016 (obiekt: EC1) 

   
 

Gala AKP 2017 (obiekt: ICE Kraków) 

   
 

Gala AKP 2018 (obiekt: Międzynarodowe Tragi Poznańskie) 
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Wstępny program Gali AKP przewiduje: 

 

19:15 - 20.00     rejestracje uczestników 

19:30 - 20.00     koktajl powitalny (stoliki koktajlowe) 

20.00 - 21.00     ceremonia wręczania nominacji Ambasadorom Kongresów Polskich 2020 (sala  

audytoryjna lub ustawienie bankietowe) 

21.00 - 22.30     kolacja z częścią artystyczną (stoły bankietowe) 

22.30 -24.00      koktajl na zakończenie - deser, kawa/herbata (stoły bankietowe/stoliki koktajlowe) 

Korzyści dla Partnera - Współgospodarza Gali Ambasadorów Kongresów Polskich: 

 

1. możliwość promocji swojej destynacji/obiektu wśród kluczowych postaci świata nauki, 

stowarzyszeń profesjonalnych oraz zaproszonej branży spotkań; 

2. informacja prasowa o wyborze gospodarza Gali AKP 2020 na stronach internetowych POT                      

i SKKP oraz w miarę możliwości  w mediach branżowych; 

3. logotyp destynacji/obiektu w oficjalnym zaproszeniu na Galę AKP;  

4. możliwość oficjalnego przemówienia podczas otwarcia Gali AKP, jako współgospodarz Gali 

(długość przemówienia 3-5 minut w zależności od scenariusza); 

5. możliwość ustawienia roll up/ścianki w części recepcyjnej Gali AKP;  

6. status Partnera Gali przez cały poprzedzający rok: ogłoszenie o nowym Partnerze Gali AKP 

następuje na poprzedzającej Gali, podczas której istnieje możliwość krótkiego wystąpienia                  

i zaproszenia na kolejne wydarzenie; 

7. zaproszenie gości reprezentujących lokalną branżę naukową, lokalną branżę przemysłu 

spotkań oraz samorząd terytorialny (min. 50 proc. zaproszonych gości).  

 
 
W celu uzyskania statusu Partnera–Współgospodarza Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 
należy zapewnić: 
 

1. reprezentacyjną salę na potrzeby organizacji Gali AKP w terminie wrzesień lub październik 
2020 roku (preferowany dzień tygodnia: czwartek, dokładna data do uzgodnienia);  

2. aranżację wnętrz obiektu dla przeprowadzenia Gali AKP  

 wydzielone miejsce na przyjęcie powitalne (stoliki koktajlowe); 

 w sali ustawienie bankietowe, stoły maksymalnie 8-osobowe, dekoracje kwiatowe                       
na stołach,  

 scenografia  - oprawa sali, sceny i nagłośnienie  (światła sceniczne, mównica, stolik             
na dyplomy, ekran, rzutnik do prezentacji, osobny mikrofon dla prowadzącego); 

 szatnia i recepcja  
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3. program artystyczny (max. 20 min, w dwóch odsłonach), dodatkową oprawę muzyczną                        
w postaci fanfar (dopuszczalna muzyka elektroniczna) dla uhonorowanej osoby  

4. uroczystą kolację dla minimum 180 osób, w tym: 

 koktajl powitalny; 

 przystawka, danie główne (z opcją wegetariańską), deser (ew. bufet deserowy w 
części koktajlowej); 

 napoje bezalkoholowe (woda gazowana i niegazowana), wino białe lub czerwone                             
(do kolacji), kawa, herbata; 

 obsługa kelnerska przez całą kolację (dania serwowane gościom do stolika). 

5. obsługę artystyczną i techniczną w postaci:  

 profesjonalnego prowadzącego galę; 

 artystyczną (zespół muzyczny); 

 recepcji i szatni (min. 2 os.); 

 hostess (2 os. do podawania dyplomów/statuetek na scenie); 

 kelnerów 

 realizatora obrazu, dźwięku i oświetlenia 

 fotografa (minimum 150 zdjęć zrobionych podczas trwania całej Gali AKP) 

6. promocję Gali AKP we własnym serwisie internetowym oraz zaproszenie lokalnych mediów 
na Galę AKP (treść notki prasowej przygotowana musi być w porozumieniu z POT i SKKP); 

7. przygotowanie projektu graficznego zaproszeń na Galę (wg dostarczonych wskazań - księgi 
standardów), wydrukowanie i rozesłanie min. 500 zaproszeń (lista odbiorców powstanie we 
współpracy z POT, SKKP i Gospodarzem Gali) 

8. stworzenie elektronicznego systemu potwierdzeń i koordynacja zaproszeń dla uzyskania 
właściwej frekwencji; 

9. zainteresowanym Ambasadorom Kongresów Polskich i osobom im towarzyszących możliwość 
zwiedzania atrakcji miasta (program minimum 2-godzinny w dniu Gali AKP lub następnym);  

10. noclegi dla Ambasadorów Kongresów Polskich, Mecenasów Kongresów oraz ich osób 
towarzyszących (max. 25 pokoi w hotelu 4/5* w zależności od liczby wybranych 
Ambasadorów Kongresów Polskich ),  

11. noclegi dla członków Kapituły oraz Organizatorów Programu AKP (max. 20 pokoi w hotelu 
4/5*);  

12. transport autokarem z hotelu bazowego do miejsca Gali i z powrotem dla Kapituły, 
Ambasadorów, Organizatorów oraz osób towarzyszących (o ile obiekty są oddalone od siebie 
więcej aniżeli 1 km); 
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Forma oferty   

 

Prosimy o pisemną deklarację wraz z opisem koncepcji Gali AKP 2020, jak również załącznikiem                             

w postaci wypełnionej tabeli. 

 

  

Tab. 1 
 

  

 
  Nazwa Partnera –Współgospodarza Gali AKP 2020   

 
  Oferta 

Deklaracja 
(TAK/NIE) 

UWAGI 
(ew. koncepcja) 

 
1 Miejsce, nazwa sali i termin     

 
2 

aranżacja wnętrz (w sali ustawienie bankietowe, 
stoły maksymalnie 8-osobowe, scena) oraz  
wydzielone miejsce na przyjęcie powitalne i/lub 
deser     

 
3 osoba prowadząca Galę AKP     

 
4 

program artystyczny (max. 20 min, w dwóch 
odsłonach), dodatkowa oprawa muzyczna w 
postaci fanfar (dopuszczalna muzyka elektroniczna) 
dla uhonorowanej osoby     

 
5 obsługa szatni, recepcji, hostessy     

 
6 

obsługa techniczna:  realizator obrazu, dźwięku i 
oświetlenia     

 
7 

uroczysta kolację dla minimum 180 osób (obsługa 
kelnerska, min. 3 dania podane do stołu, wino białe 
lub czerwone)     

 
8 

promocja Gali AKP we własnym serwisie 
internetowym oraz zaproszenie lokalnych mediów 
na Galę AKP (treść notki prasowej przygotowana 
musi być w porozumieniu z POT i SKKP)     

 
9 

przygotowanie projektu graficznego zaproszeń na 
Galę (wg dostarczonych wskazań - księgi 
standardów), wydrukowanie i rozesłanie min. 500 
zaproszeń (lista odbiorców powstanie we 
współpracy z POT i SKKP), koordynacja 
potwierdzeń dla właściwej frekwencji      

 
10 

profesjonalny fotograf - minimum 150 zdjęć 
zrobionych podczas trwania całej Gali AKP     
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11 

możliwość zwiedzania atrakcji miasta (program 
minimum 2-godzinny w dniu Gali AKP lub 
następnym) dla zainteresowanych Ambasadorów 
Kongresów Polskich i ich osób towarzyszących     

 
12 

noclegi dla Ambasadorów Kongresów Polskich, 
Mecenasów Kongresów  i ich osób towarzyszących 
(max. 25 pokoi w hotelu 4/5* w zależności od liczby 
wybranych Ambasadorów Kongresów Polskich ),      

 
13 

noclegi dla członków Kapituły oraz Organizatorów 
Programu AKP (max. 20 pokoi w hotelu 4/5*);      

 
14 

transport autokarem z hotelu bazowego do 
miejsca Gali i z powrotem dla Kapituły, 
Ambasadorów, Organizatorów oraz osób 
towarzyszących (o ile obiekty są oddalone od siebie 
więcej aniżeli 1 km)     

 

 

 

Termin składania ofert oraz zasady wyboru Partnera Gali Ambasadorów Kongresów Polskich  

 

W imieniu Polskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce” 

postepowanie konkursowe prowadzi Sekretarz Kapituły AKP, Kierownik Sekcji Poland Convention 

Bureau w POT: Aneta Książek, tel. 022 536 70 73, email: aneta.ksiazek@pot.gov.pl 

 

Wybór Partnera Gali Ambasadorów Kongresów Polskich na rok 2019 następuje na podstawie 

konkursu ofert. Oferty należy składać do 30 kwietnia 2019 roku. 

 

Oferty zostają przedstawione pod głosowanie zarządowi POT i SKKP oraz Przewodniczącemu Kapituły 

AKP a decyzja o wyborze zostanie ogłoszona w pierwszej połowie roku 2019 r.   

 

Oficjalny wybór zostaje ogłoszony na poprzedzającej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich,                              

gdzie następuje symboliczne przekazanie Gali AKP do następnego miasta/obiektu Partnera                                  

- Gospodarza. W roku 2019 będzie miała ona miejsce w dniu 21 października w Katowicach. 

 

 
Serdecznie zapraszamy do współpracy! 
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