
OGŁOSZENIE 

NA  OBSŁUGĘ WESOŁE MIASTECZKA

PODCZAS  FESTYNU PN. „STRAWCZYNADA”  W DNIACH 17-18 SIERPNIA 2019.

1. Zorganizowanie  Wesołego  miasteczka:  dmuchańce,  karuzele,  zjeżdżalnia,  trampolina,
eurobungee, samochodziki i inne wraz z obsługą i ochroną na czas trwania imprezy.

2. Wesołe  Miasteczko  ma być  rozłożone  na  terenie  parkingu  samochodowego Centrum
Sportowo-  Rekreacyjne Olimpic  obok pływalni  w Strawczynku przy ul.  Turystycznej  6.
/Mapka lokalizacji Wesołego Miasteczka w załączeniu./

3. Organizator informuje, że na terenie CSR Olimpic obok parkingu będą ustawione stoiska
gastronomiczne, oraz handlowe.

4. Oferta  musi zawierać:

a) proponowaną kwotę brutto za dzierżawę terenu na wyłączność w tym zakresie.

b) deklaracja dokonanych opłat w terminach. Wykonawca wniesie opłatę za wynajem 
placu podczas festynu pn. „Strawczynada”, 60 % kwoty do: 31.05.2019r., a pozostałą 
część   40 % do 15.07.2019r.

c) specyfikację urządzeń ,

d) referencje od minimum dwóch podmiotów,

e) informację o posiadanych urządzeniach (atesty)

f) informację  o  posiadanym  wyposażeniu  (wykaz  urządzeń)  –  najlepiej  popartą
dokumentacją fotograficzną,

g) określenie  zapotrzebowania  na  energię  elektryczną  nie  więcej  niż  60  kW  lub
oświadczenie oferenta, iż posiada własny agregat prądotwórczy,

5. Wykonawca zapewnia :

a. rozstawione urządzenia spełniają :

Rozporządzenie  Ministra  Przedsiębiorczości  i  Technologii  z  dnia  30  październik 

2018r.,w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploata-

cji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego2). Na podstawie art.8 ust. 4 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U z 2018r. Poz. 1351 i  

1356). 

b. posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzo-

ną działalnością gospodarczą.

6. Ofertę należy złożyć do 22 marca 2019 r. na adres: Centrum Sportowo -Rekreacyjne

  OLIMPIC, Strawczynek, 26-067 Strawczyn, ul. Turystyczna 6, (budynek krytej pływalni) 



   I piętro pok. administracji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „OFERTA NA    

OBSŁUGĘ WESOŁEGO MIASTECZKA PODCZAS FESTYNU PN. „STRAWCZYNADA”.

7. Organizator wyłoni wykonawcę, któremu powierzy organizację Wesołego Miasteczka, w
terminie do 28 marca 2019 r. po analizie nadesłanych ofert.

8. Planowany termin zawarcia umowy  z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

   nastąpi w ciągu dwóch tygodni od podania do publicznej wiadomości.

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie : 
Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie (www.sckis.strawczyn.pl; 
www.olimpicstrawczyn.pl)

10. Oferent,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą  zobowiązany  jest  do

zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora ( informacja zostanie 

przekazana telefonicznie, lub pisemnie). W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy 

zgodnie z załączonym projektem, organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybra-

nego przez siebie oferenta, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę na organizację weso-

łego miasteczka.

11. W przypadku pytań lub wątpliwości  prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Barwińskim

pod numerem telefonu  691-343-406.

Załącznik :

Nr 1 – Mapka lokalizacji Wesołego Miasteczka

Nr 2 - Umowa

http://www.olimpicstrawczyn.pl/

