ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec tel. 15 86 50 917
zaprasza do składania ofert na wyłączną obsługę urządzeń rekreacyjnych
dla dzieci i dorosłych

podczas imprezy „DNI POŁAŃCA 2017 –
223 rocznica ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego”
1. Nazwa i termin imprezy: „Dni Połańca 2017 - 223 rocznica ogłoszenia Uniwersału
Połanieckiego” - 13.05.2017
2. Teren pod urządzenia rekreacyjne: Plac obok ogródków działkowych.
3. Zakres usługi: Zapewnienie kompleksowej obsługi w postaci:
a) zorganizowania atrakcji dla dzieci i dorosłych w postaci m.in. karuzel, autodromów, zamków
dmuchanych, automatów itp. na wyznaczonym przez Organizatora terenie.
Organizator nie dostarcza energii elektrycznej.
4. Zakres obowiązków Wykonawcy:
a) Wykonawca postępowania zobowiązany jest posiadać aktualne wymagane pozwolenie na
prowadzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny,
a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zadań, o których mowa w ogłoszeniu,
b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi za pomocą posiadającego odpowiednie atesty
sprawnego i estetycznego sprzętu oraz urządzeń,
c) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia energetycznego całego wesołego miasteczka
(np. agregaty),
d) Wykonawca zobowiązuje się do obsługi wesołego miasteczka w czasie trwania imprezy w
godzinach jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach powierzonego obszaru
objętego wyłącznością.
e) Wykonawca, z którym Organizator podpisze umowę zobowiązuje się do wpłacenia oferowanej
kwoty gotówką w dniu imprezy tj. 13.05.2017r.
5. Warunki udziału w postępowaniu na wyłączność obsługi urządzeń rekreacyjnych:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
a) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr1) do ogłoszenia dostarczą w wyznaczonym terminie
b) posiadają aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
gospodarczej potwierdzające uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym w zakresie
objętym ofertą,
c) posiadają niezbędny atestowany sprzęt zapewniający bezpieczeństwo użytkowników
i właściwe wykonywanie usług będących przedmiotem oferty
d) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej
6. Kryteria wyboru ofert :
Organizator dokonuje wyboru oferty i zaprasza Wykonawcę do zawarcia stosownej umowy
(z uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i złożonej oferty). Przy wyborze
najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:
a) oferowana kwota za wyłączność-80%
b) zaplecze sprzętowe (atrakcyjność)- 20%
7. Termin i miejsce składania ofert :
Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki w
Połańcu w terminie do dnia 30.03.2017 do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć z dopiskiem: „Obsługa

Urządzeń Rekreacyjnych dla dzieci - Dni Połańca 2017”, lub e-mailem: na adres:
centrum@umig.polaniec.pl (skan dokumentów) podając nazwę i dokładny adres.
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik zamówienia.
8. Informacje dodatkowe:
a) Organizator :
- nie zapewnia dostawy energii elektrycznej, wody i innych mediów,
- nie zapewnia ochrony terenu objętego wyłącznością.
- zastrzega sobie prawo do wynajęcia terenu poza obszarem „wesołego miasteczka” ze
stanowiskami, które nie będą zakłócały pracy Wykonawcy (tj. małej gastronomi i stoisk handlującowystawienniczych)
b) Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów i oferowanych w ramach wesołego
miasteczka usług ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.
c) Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności Wykonawcy.
e) Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na konkurs ofert na Wyłączną obsługę urządzeń rekreacyjnych na imprezie
plenerowej „Dni Połańca 2017 – 223 rocznica ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego”,
opublikowanej na stronie internetowej www.centrum.polaniec.pl, www.polaniec.eu, oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie CKiSz.

Nazwa, adres firmy, numer kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
1. Zgłaszamy swoją ofertę na wyłączną obsługę urządzeń rekreacyjnych podczas imprezy
„Dni Połańca 2017 - 223 rocznica ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego” na terenie objętym
wyłącznością i oferuję uiścić kwotę na rzecz Organizatora:
Wartość netto: ........................... zł,
Wartość brutto: ..........................zł, słownie: ...........................................................................zł;

2. Oferujemy podczas w/w imprezy atrakcje dla dzieci i dorosłych w postaci następujących
urządzeń rekreacyjnych, itp.:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do składania ofert
zawartych w ogłoszeniu.
4. Oświadczamy, że każde oferowane przez nas urządzenie posiada wymagane atesty
bezpieczeństwa.
5. Oświadczamy, że posiadamy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej.

................................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela
Wymagane załączniki:
1. aktualny wypis lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2. dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 2

PLANOWANY OGÓLNY PROGRAM IMPREZY PLENEROWEJ

„DNI POŁAŃCA 2017 –
223 rocznica ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego”
TERMIN: 13.05.2017 r. (sobota). od godziny 16.00 do godz. 24.00
MIEJSCE: Teren muszli koncertowej w Połańcu







Integracyjny rodzinny program animacyjny
VII Majowy Jarmark Połaniecki
Koncerty i występy artystyczne
Koncert zespołu DEFIS
Koncert gwiazda wieczoru ANDRZEJ PIASECZNY
Dyskoteka z zespołem JUMPER

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu.

