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Polkowice, dnia 18.01.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Polkowickie Centrum Animacji zaprasza do składania ofert na organizację
i obsługę ,,wesołego miasteczka" w ramach ,,Dni polkowac 2016,
1. Termin i miejsce realizacji:
18-19 czerwca 2016r., Polkowickie Centrum Piknikowe, ul. 3 maja polkowice

2. sposób uzyskania informacji doĘczących przedmiotu zaproszenia;
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia mozna uzyskać osobiście
W siedzibie Polkowickiego Centrum Animacji lub telefonicznie pod numerem
telefonu 76 746 88 14.

3. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

a) zaPewni ustawienie i obsługę własnych elementów wesołego miasteczka, takich jak:
- karuzele duze (huśtawki łańcuchowe, młoty, etc.),
- karuzele mniejsze dla dzieci (tradycyjna karuzela, mała huśtawka łańcuchowa, itp.),

-

zjeżdżalnie i atrakcje dmuchane dla dzieci,

- dodatkowe elementy będące urozmaiceniem wesołego miasteczka.
b) rozstawi wesołe miasteczko-karuzelę na terenie realizacji imprezy wyłącznie
w miejscach wskazanych i uzgodnionych z organizatorem,

c) zaPewni obsługę wesołego miasteczka-karuzeli w czasie imprezy w godzinach jej

trwania oraz biezące utrzymanie czystoŚci zajmowanego terenu, jak równiez uprzątnie
zajmowany teren po zakończonej imprezie,

d) Posiada wszystkie niezbędne atesty ppoż, BHP, zaświadczenia dotyczące urządzeń.
Dodatkowo zobowiązuje się wykonawcę do przedstawienia pisemnego oświadczenia
o wzięciu ,na siebie odpowiedzialnoŚci za stan techniczny posiadanego sprzętu
i posiadaniu niezbędnych do jego uzywania certyfikatów i zaświadczeń

e) Posiada aktualne pozwolenie na prowadzenie działalnościoraz niezbędną

wiedzę,

doŚwiadczenie i potencjał techniczny, a takze dysponuje osobami zdolnymi do
wykonywania zadań, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
4. przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający

kryterium:

będzie się kierował

Najwyzsza oferowana cena.

oferĘ najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia postawione

5. Opis sposobu wyboru

wymagania udziału w postępowaniu oraz jest zawiera najwyzszą ceną.
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6. Miejsce i termin złożen|a oferty:
Oferty nalezy składaĆ osobiŚcie w sekretariacie Polkowickiego Centrum Animacji przy
ul. Skalników 4 lub mailowo na adres joanna.serafin@pca.pl do dnia 5.o2.2o16 r.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana mailowo podmiotom,
które przedstawiły oferty w ramach niniejszego zaproszenia.
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