Polkowickie Centrum Animacji
ul. Skalników 4
59-100 Polkowice

Polkowice, dnia 26 stycznia 2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Polkowickie Centrum Animacji zaprasza do składania ofert na organizację i obsługę
„wesołego miasteczka” w ramach „Dni Polkowic 2018”

1. Termin i miejsce realizacji:
16-17 czerwca 2018 r., Polkowickie Centrum Piknikowe, ul. 3 maja Polkowice,
/z możliwością prowadzenia działalności w dniach 11-18 czerwca 2018 roku/.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zaproszenia:
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Zenon Czub
w

siedzibie

Polkowickiego

Centrum

Animacji

lub

telefonicznie

pod

numerem

telefonu 76 746 88 28 lub 602124097 .
3. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
a)

ustawienie i obsługa wesołego miasteczka:
– karuzele duże (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)

rozstawienie

wesołego

miasteczka

na

terenie

realizacji

imprezy

wyłącznie

w miejscach wskazanych i uzgodnionych z organizatorem,
c) zapewnienie obsługi wesołego miasteczka podczas Dni Polkowic 2018 oraz bieżące utrzymanie
czystości zajmowanego terenu, jak również posprzątanie zajmowanego terenu po zakończonej
imprezie,
d) posiadanie wszystkich niezbędnych atestów ppoż, BHP, zaświadczeń dotyczących urządzeń.
Dodatkowo zobowiązuje się wykonawcę do przedstawienia pisemnego oświadczenia o wzięciu na
siebie odpowiedzialności za stan techniczny posiadanego sprzętu i posiadaniu niezbędnych do
jego używania certyfikatów i zaświadczeń,
e) posiadanie aktualnego pozwolenia na prowadzenie działalności oraz niezbędnej wiedzy,
doświadczenia i potencjału technicznego, a także dysponowanie wykwalifikowanymi osobami
zdolnymi do wykonywania zadań, o których mowa

w zaproszeniu do składania ofert,

f) posiadanie ubezpieczenia OC i NW związanego z działalnością będącą przedmiotem złożonej
oferty.
4. Kryterium wyboru oferty:
a) najwyższa oferowana cena,
b) najciekawsza oferta sprzętu użytego do prowadzenia działalności,
c) doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.
Uwaga! Zamawiający przeprowadzi negocjacje z firmami, które przedstawią
najkorzystniejsze oferty

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres zenon.czub@pca.pl lub pocztą tradycyjną
na adres: Polkowickie Centrum Animacji, 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 w terminie do
dnia 26.02.2018 r.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest pisemna akceptacja treści umowy
/załącznik do zapytania ofertowego/.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana podmiotom, które przedstawiły oferty
w ramach niniejszego zaproszenia.
Wybrany oferent zobowiązany jest w terminie 2 tygodni, od poinformowania o wyborze
Jego oferty (przekazanej pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), do
dostarczenia podpisanej umowy do sekretariatu Zamawiającego - Polkowickie Centrum
Animacji, 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4.

