
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJĘCIE TERENU NA WYŁĄCZNOŚĆ 
W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI REKREACYJNO – ROZRYWKOWEJ 

„WESOŁE MIASTECZKO” PODCZAS
IMPREZY PLENEROWEJ POD NAZWĄ „NIEDZIELA W TERESPOLU” W DNIU  21.07.2019 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu  zaprasza do składania ofert na wyłączność prowadzenia
działalności rekreacyjno – rozrywkowej „Wesołe miasteczko” podczas imprezy plenerowej: „Niedziela

w Terespolu” w dniu 21.07.2019 r.

1. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
ul. Sienkiewicza 27
21-550 Terespol
e-mail: mokterespol@wp.pl
strona internetowa: www.mokterespol.com
strona bip:www.mokterespol.naszbip.pl

2. PRZEDMIOT
Kompleksowa obsługa imprezy plenerowej „Niedziela w Terespolu”,  w zakresie organizacji  działalności
rekreacyjno – rozrywkowej „Wesołe miasteczko”.
Termin imprezy: 21  lipca 2019 r.
Miejsce  imprezy: Boisko  Sportowe  przy  ulicy   Wojska  Polskiego  217,  Terespol.  Powierzchnia
przeznaczona pod Wesołe Miasteczko ok 1300 m2. 
Projekt położenia strefy „Wesołego miasteczka” Organizator określi w umowie z wyłonionym Wykonawcą.

3. ZAKRES OBSŁUGI
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Zapewnienia urządzeń rozrywkowo – rekreacyjnych dla dzieci i  młodzieży w różnym przedziale
wiekowym oraz ich obsługi.

Obsługujący imprezę Wykonawca będzie pobierał opłaty za świadczone usługi  według ustalonych przez
siebie cen.

4.          ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY
a) Wykonawca  zobowiązany jest  posiadać aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej  działalności

oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny,  a także dysponować odpowiednim
personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu,

b) Wykonawca zobowiązuje się do obsługi urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych w godzinach trwania
imprezy,

c) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania czystości na obszarze objętym wyłącznością podczas
trwania imprezy oraz posprzątanie tego terenu po zakończeniu imprezy,

d) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sobie agregatu prądotwórczego o odpowiedniej mocy
w celu zapewnienia energii elektrycznej do obsługi swoich urządzeń,

e) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ustawienia  urządzeń  sprawnych  technicznie,  czystych  
i estetycznych oraz zapewnienia bezpiecznego z nich korzystania.

f) Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednią ilość ( dostosowaną do zajmowanego terenu i
posiadanego sprzętu) sprawnych technicznie, z aktualną homologacją gaśnic ppoż.

g) Wykonawcy zabrania się bez zgody organizatora zlecenia wykonania zadania innym podmiotom.
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5.         ZAKRES OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA
a) Organizator zapewni w trakcie trwania imprezy występy artystyczne na scenie oraz przeprowadzi

kampanię promocyjną „Niedzieli w Terespolu”. 
Tegorocznymi  gwiazdami  będą:  HAPPYSAD,  ANDRZEJ  RYBIŃSKI,  EXAITED,  DJ
HUBERTUSE, ARTYŚŚCI SCEN OPEROWYCH W PROGRAMIE:,, MUZYCZNA PODRÓŻ 
DOOKOŁA  ŚWIATA”,  HORPYNA,  ORAZ  WYKONAWCY  Z  TERESPOLA,  UKRAINY  I
BIAŁORUSI W PROGRAMIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 1 GODZ.

b) Organizator  zobowiązuje  się  do  utrzymania  czystości  w trakcie  trwania  imprezy we wszystkich
miejscach nieobjętych wyłącznością,

c) Organizator zapewni ustawienie przenośnych toalet dla uczestników,
d) Organizator nie zapewni ochrony terenu objętego wyłącznością,
e) Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za szkody w imieniu Wykonawcy oraz osób,  którymi

Wykonawca  się  posługuje  przy wykonywaniu  umowy zawartej  z  Organizatorem,  wyrządzonych
przez uczestników imprezy oraz siły natury (wichury, burze itp.),

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

6.          KRYTERIA OCENY OFERTY
Wybór oferty będzie składową:
- kwoty za wyłączność /90%/ – najwyższa cena
- atrakcyjność oferty /10%/, wg uznania Organizatora.

7.         TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu, ul. Sienkiewicza
27, 21-550 Terespol, pokój nr 3, do dnia:  23 kwietnia 2019 roku do godz. 11.00 za pośrednictwem:
poczty,  kuriera lub też dostarczyć osobiście. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem za
termin  złożenia  oferty  uznaje  się  datę  i  godzinę  wpływu  do  Miejskiego  Ośrodka  Kultury,  ul.
Sienkiewicza 27, pok.3.

      Termin związania ofertą – 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Oferent składa ofertę w nieprzejrzystej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego
oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na wyłączność prowadzenia działalności rekreacyjno –
rozrywkowej  Wesołe  Miasteczko”  podczas  organizowanej  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  w
Terespolu imprezy plenerowej „Niedziela w Terespolu” w dniu 21.07.2019 r”  z dopiskiem nie
otwierać przed dniem 23 kwietnia 2019 r. do godz. 11.10
3. Oferty  zostaną  otwarte  w  dniu:  23 kwietnia  2019  roku  do  godz.  11.10  w  siedzibie
zamawiającego, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27, pok. 3.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Organizator poinformuje Wykonawcę w terminie
7 dni liczonych od daty otwarcia ofert. 

8.           DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
a) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz dołączyć wypełniony załącznik nr 2.,

b) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności
gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym ofertą,

c) koncepcja organizacji Wesołego Miasteczka (mile widziane zdjęcia lub inne materiały wizualne),

d) dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy,

e) dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podczas świadczenia usług
objętych imprezą,

f) aktualna homologacja sprzętu i jego ważne ubezpieczenie,



g) pisemne  referencję  wystawione  przez  co  najmniej  czterech  Organizatorów  innych  imprez
plenerowych o charakterze i zasięgu zbliżonym do „Niedzieli w Terespolu” w latach 2012 - 2018.

h) dokumentacja fotograficzna z ww. imprez. (łącznie co najmniej 4 zdjęcia).

              9.             UWAGI
Wykonawca,  którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy  
w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy lub niedotrzymania terminu płatności Organizator może
do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który zaproponował najwyższą cenę na wyłączność obsługi lub
ogłosić nowe zapytanie.

Organizator ma prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.  Komisja oceniająca dokonuje
wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. Organizatorowi
przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Pietrusik  83 375 22 65, 507 170 018
O wyborze oferty poinformujemy drogą elektroniczną, bądź telefonicznie.

Terespol, dnia 05.04.2019 r.



Załącznik nr 1

………………………………………………….………
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Adres e-mail: …………………………………………..

Tel. …………………………………………………….

O F E R T A

Odpowiadając  na  zaproszenie  do  składania  ofert  z  dnia  05.04.2019  r.  na:  „Wyłączność  prowadzenia
działalności  rekreacyjno – rozrywkowej Wesołe Miasteczko” podczas organizowanej przez Miejski
Ośrodek Kultury w Terespolu imprezy plenerowej „Niedziela w Terespolu” w dniu 21.07.2019 r. 

1. Oferujemy  za  przyznanie  nam  wyłączności  cenę  ………………………………………..  zł
brutto (słownie:……………………………………………………………....................…………………)

2. W przypadku przyznania nam wyłączności zobowiązujemy się do wniesienia całości ceny za
wyłączność  do  obsługi  Wesołego  Miasteczka  na  rachunek  bankowy  Organizatora  konkursu  po
podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Organizatora w umowie i na fakturze.

3. Integralną częścią ofert są wszystkie załączniki do oferty wymagane w ogłoszeniu.

4. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i uznajemy się za związanych wszystkimi
warunkami w nim zawartymi.

5. Oświadczamy,  że  w  wypadku  uznania  naszej  oferty  za  najkorzystniejszą  przystąpimy  do
podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora.

………………………………………………
    (podpis upoważnionego przedstawiciela)



Załącznik Nr 2 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ART. 22 UST. 1
USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca: .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, 
a  w przypadku  osoby fizycznej  imię i  nazwisko  przedsiębiorcy  adres  oraz  nazwa pod którą wykonuje  działalność

gospodarczą/ 

biorący udział w zapytaniu ofertowym z dnia 05.04.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJĘCIE TERENU NA WYŁĄCZNOŚĆ 
W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI REKREACYJNO – ROZRYWKOWEJ 

„WESOŁE MIASTECZKO” PODCZAS
IMPREZY PLENEROWEJ POD NAZWĄ „NIEDZIELA W TERESPOLU” W DNIU 21.07.2019 r.

Oświadczenie z art.  22 ust.  1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 
Ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  oświadczamy,  że  spełniamy warunki  określone  w ogłoszeniu  o
zamówieniu dotyczące: 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i do świadczenia; 

dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia, 
znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  prawidłowe  wykonanie
zamówienia, 

Na  każde  żądanie  Zamawiającego  dostarczę  niezwłocznie  odpowiednie  dokumenty  potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu. 
Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 Kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość
powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

.................................                            .......................................................................................
(data)                            (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)


