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Warszawa 11 kwietnia 2012r.

Warszawski Osrodek Sportu i Rekreacji z siedziba^ w Warszawie 00-429, przy ul. Rozbrat
26 oswiadcza, ze firma OTTIMA plus z siedziba^ w Katowicach przy ul. Ligockiej 103,
wpisana^do rejestru prowadzonego przez Sa^d Rejonowy Katowice - Wschod w Katowicach,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sstdowego, pod numerem KRS 00003645533,
zrealizowata ustug§ polegajqca^ na opracowaniu Strategicznej Karty Wynikow (Balanced
Scorecard). Zakres merytoryczny projektu obejmowat nast^pujqce zagadnienia:
1. Badanie, diagnoz§ oraz wst^pna^ ocen§ sytuacji finansowej i organizacji Spotki.
2. Analiz§ strategiczna^, w tym mi^dzy innymi:
• ocena pozycji konkurencyjnej Firmy (metoda Boston Consulting Group, analiza
SWOT, metoda SPACE),
• ocena dojrzatosci sektora (metoda ADL),
• analiza otoczenia konkurencyjnego przy pomocy Metody Pi^ciu Sit Portera
• Analiza makrootoczenia - metoda PRESTCOM,
• Opracowanie map grup strategicznych w odniesieniu do wybranych czynnikow
strategicznych,
3. Opracowanie zasad monitorowania strategii z wykorzystaniem systemu do oceny
wskaznikowej - Strategiczna Karta Wynikow:
•
Opracowanie struktury celow strategicznych organizacji,
•
Opracowanie zestawu inicjatyw strategicznych powia^zanych z celami
strategicznymi,
•
Opracowanie zestawu dedykowanych miar osiajgni^c,
•
Opracowanie kart opisu inicjatyw strategicznych,
•
Opracowanie kart opisu miernikow osiajgni^c,
•
Opracowanie kart wynikow dla organizacji,
•
Kaskadowanie kart wynikow na nizsze szczeble zarzstdzania.
4. Wdrozenie systemu do monitorowania strategii za pomoc£[wskaznik6w - Strategiczna
Karta Wynikow, w tym mi^dzy innymi:
• Okreslenie zrodet powstawania informacji dla systemu Strategicznej karty
wynikow,
• Opracowanie okresowego raportu wynikow Strategicznej karty wynikow,
• Opracowanie zatozeh do systemu motywacyjnego dla kadry organizacji,
• zwia^zanego z wynikami Balanced Scorecard,
• Opracowanie ksi^gi zarza^dzania strategicznego,
• Wdrozenie Strategicznej karty wynikow (Balanced Scorecard),
5. Okreslenie zrodta powstawania informacji dla systemu Strategicznej Karty Wynikow.
Wyzej wymieniona ustuga realizowana byta w okresie od maja 2011r. do lutego 2012r.
Warszawski Osrodek Sportu i Rekreacji oswiadcza, ze powierzone zadanie zostato
wykonane rzetelnie, z nalezyta^ starannoscia^ i w wyznaczonym terminie.
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