
Oława, 04.03.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Centrum Sztuki w Oławie jako organizator imprez masowych w naszym mieście zwraca się do
Państwa z prośbą o podanie oferty cenowej za wystawienie stoiska z zabawkami i balonami na
imprezie Dni Koguta, która odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2020 r. 

1. 20.06 (sobota) odbywać się będzie w godz. 14.00-22.00, 21.06 w godz. 14.00-22.00.

W programie m.in.: koncerty na scenie: Bartek Deryło z zespołem (półfinalista The Voice od Poland
2019), ANIA RUSOWICZ, ZAKOPOWER, Gołębski Maszyński Wełyczko play Depeche Mode,
BARANOVSKI,  ANIA  DĄBROWSKA;  poza  sceną:  transmisja  meczu  Polska-Hiszpania,
Wymiatacze  (turniej  drużynowy),  festiwal  szachowy  "Oława  Summer  Chess  2020”,  wielkie
miasteczko rozrywki,  letnie lodowisko, ścianka wspinaczkowa, spływ kajakowy,  wieczorne loty
balonem nad terenem imprezy,  wieczorny pokaz  mappingu,  dmuchańce,  animacje i  pokazy dla
dzieci oraz wiele innych atrakcji (w opracowaniu). 

Impreza  będzie  odbywać  się  w  miejscu  wyznaczonym  na  tzw.  „Miasteczku”  i  terenach
zielonych za filią nr 2 Ośrodkiem Kultury, ul. 11 Listopada 27.

1. Wykonawca jest zobowiązany:

a) przestrzegać  postanowienia  Organizatora  w  zakresie  zapewnienia  porządku  i
bezpieczeństwa  przebiegu  imprezy  oraz  Ustawy  o  bezpieczeństwie  imprez
masowych;

b) do wpłacenia na konto Organizatora opłaty za wystawienie stoisk, najpóźniej w 
terminie 5 dni roboczych przed realizacją imprezy;

c) posiadać podręczny sprzęt gaśniczy ustawiony przy urządzeniach;
d) w przypadku  konieczności  podłączenia  do  prądu  zobowiązuję  się  do  posiadania

własnego przedłużacza min. 30 m. 

2. Organizator zapewnia:
• wyłączność na stoiska z zabawkami (wyjątek stanowią loterie fantowe)
• dostęp do energii elektrycznej 

3. Składanie ofert:

• Oferty należy składać na formularzu, który jest załączony do oferty. 
• Oferty można przysyłać najpóźniej do 23.03.2020 r. na adres:

- e-mail: ab@kultura.olawa.pl bądź
- Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława

Osoba do kontaktu: Anna Bień 717351575 wew.14
• W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie 

możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia 
zapisów w formularzu ofertowym. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania 
przyczyny.

• Organizator dokona wyboru oferty do dnia 27.03.2020 r.
• O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni pocztą 

elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy.
• Decyzja dotycząca wyboru oferty jest niepodważalna.
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