Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Polna 4
76-010 Polanów

tel. 94 3188 229
tel./fax. 94 3188 374
e-mail: pokis@polanow.pl

NIP: 669-11- 05- 614 Nr konta: BS Sławno O/Polanów 68 9317 1038 3900 0273 2000 0005

KONKURS OFERT
NA USTAWIENIE I OBSŁUGĘ URZĄDZEŃ ROZRYWKOWO-REKREACYJNYCH
PODCZAS NASTĘPUJĄCYCH IMPREZ W 2020 ROKU W POLANOWIE

1. Majówka(impreza niemasowa):
·
·
·

termin: 2 maja 2020r. (sobota)
miejsce imprezy: Park Miejski przy Fontannie w Polanowie,
planowana ilość osób; ok 800,

2. Sobótka nad Zalewem (impreza niemasowa):
·
termin: 20 czerwca 2020r. (sobota)
·
miejsce imprezy: namiot gastronomiczny 15x35 m nad Zalewem w Polanowie,
ul. Przytorze,
·
planowana ilość uczestników: ok 800 osób,
3. Piknik rodzinny „Bezpieczne wakacje” (impreza niemasowa):
·
·
·

termin: 27 czerwca 2020r. (sobota)
miejsce imprezy: Park Miejski przy Fontannie w Polanowie,
planowana ilość uczestników: ok. 500 osób,

4. XXXII Międzynarodowy Zlot Motocykli (impreza masowa):
·
·
·

termin: 10-11 lipca 2020r. (piątek-sobota)
miejsce imprezy: nad Zalewem w Polanowie ul. Przytorze,
planowana ilość uczestników: 2000 osób.

5. VIII Komorowska Biesiada Historyczna (impreza niemasowa):
·
·
·

termin: 25 lipca 2020r. (sobota)
miejsce imprezy teren przy kościele w Komorowie, gm. Polanów,
planowana ilość uczestników: 800 osób.

6. Dożynki Gminne w Polanowie(impreza niemasowa):
·
·
·

termin: 5 września 2020r.(sobota)
miejsce imprezy: nad Zalewem w Polanowie ul. Przytorze,
planowana ilość uczestników: ok. 800 osób.

Założenia ogólne:
1. Zapytanie dot. kompleksowej obsługi w/w imprez (na wyłączność).
2. Wykonawca na wskazany przez Organizatora teren dostarcza sprzęt sprawny technicznie z
odpowiednią obsługą, posiadający niezbędne certyfikaty i atesty oraz ubezpieczenie OC od
prowadzonej działalności.
3. Ceny za świadczone usługi ustala oferent na własną odpowiedzialność i ryzyko.
4. Organizator zapewni oświetlony teren oraz dostęp do energii elektrycznej i toalet
przenośnych.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane oferenta, adres, niezbędne dokumenty wymienione w zapytaniu (dot. sprzętu tj.
atesty, certyfikaty, polisa OC).
2. Określenie wyposażenia placu rozrywkowo – rekreacyjnego.
3. Proponowany wkład finansowy na rzecz Organizatora.

Kryteria wyboru ofert:
1. Zaproponowane warunki finansowe - wpłaty jednorazowe na rzecz Organizatora lub inne
propozycje.
2. Wyposażenie placu.
Procedury związane z ofertą
1. Składanie ofert:
· termin składania ofert : do 28 lutego 2020r. do godz. 1500 ,
· sposób składania ofert:
- pocztą na adres: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu,
ul. Polna 4, 76-010 Polanów,
- lub na adres e-mail: c.gora@pokis.polanow.pl
· osoby do kontaktu:
Anna Sznyter - 698 761 783
Celina Adamska - 694 947 535

