
Oława, 14.03.2022r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

I

Centrum Sztuki w Oławie jako organizator imprezy plenerowych w naszym mieście zwraca się do
Państwa z prośbą o składanie ofert za wystawienie stoiska z zabawkami i balonami na poniższych
imprezach:

1)
„Oławska  Majówka”  w dniach  1-3.05.2022 – tereny zielone za  filią nr 2 Ośrodkiem Kultury w
Oławie, ul. 11 Listopada 27 
Impreza  miejska,  plenerowa.  W programie  przewidujemy:  dmuchańce,  I  etap  konkursu  na
Letnią Scenę Muzyczną, koncerty, Festiwal Piwa, Techno Party, kino plenerowe, transmisja
na żywo blogera piwnego
Cena za 1 stoisko – do 3 m – 600 zł netto / 3 dni –  nie na wyłączność  , liczy się kolejność
zgłoszeń, liczba stoisk ograniczona
2)
„Oławski Dzień Dziecka” w dniu 28.05.2022 w godz. 13.00-19.00 – Park Miejski w Oławie
(przy stawach)
Impreza miejska,  plenerowa,  przygotowana z  myślą  o organizacji  czasu  dla  najmłodszych.
Staramy się aby wszystkie atrakcje oprócz gastronomii, stoisk handlowych typu zabawki, itp.
były nieodpłatne.  W programie m.in.:  park rozrywki (dmuchańce),  tory przeszkód, zawody
sportowe,  konkursy,  warsztaty  artystyczne,  zjazd  linowy  tzw.  „Tyrolka”,  rowery  wodne,
animacje, pokazy taneczne i wokalne oraz wiele innych.
Czekamy na oferty cenowe  na wyłączność   – Organizator dokona wyboru najkorzystniejszej
oferty.
3)
„Dni Koguta” w dniach 24-26.06.2022 – tzw. Miasteczko i tereny zielone za  filią nr 2 Ośrodkiem
Kultury w Oławie, ul. 11 Listopada 27 
Święto  miasta,  impreza  miejska,  masowa.  W  programie  m.in.:  GrubSon,  Łona  Webber,
Karaś&Rogucki,  Natalia  Szroeder,  Sorry Boys,  Dżem, warsztaty,  animacje,  dmuchańce,  pokazy
rzeźbiarskie
Cena za 1 stoisko – do 3 m – 800 zł netto / 3 dni –  nie na wyłączność  , liczy się kolejność
zgłoszeń, liczba stoisk ograniczona

II
1. Wykonawca jest zobowiązany:

a) posiadać podręczny sprzęt gaśniczy ustawiony przy urządzeniach;
b) do utrzymania porządku przy swoim stoisku oraz po jego złożeniu
c) przestrzegać  postanowienia  Organizatora  w  zakresie  zapewnienia  porządku

i  bezpieczeństwa  przebiegu  imprezy  oraz  Ustawy  o  bezpieczeństwie  imprez
masowych;

d) do wpłacenia na konto Organizatora opłaty za wystawienie stoisk, najpóźniej w 
terminie 3 dni przed realizacją imprezy.

2. Organizator zapewnia:
• dostęp do energii elektrycznej 



• podczas Oławskiego Dnia Dziecka - wyłączność na stoisko z zabawkami, balonami

3. Składanie ofert.

• Oferty  należy  składać  na  formularzach,  które  są  załączone  do  oferty  –  „WZÓR
OFERTY  ZABAWKI  WYŁĄCZNOŚĆ”  dotyczy  Oławskiego  Dnia  Dziecka,
„KARTA ZGŁOSZENIA ZABAWKI” dotyczy Oławskiej Majówki i Dni Koguta. 

• Oferty  na  każdą  z  imprez  rozpatrywane  będą  oddzielnie.  W  przypadku  ofert  nie  na
wyłączność liczy się kolejność zgłoszeń.

• Oferty  można  przysyłać  najpóźniej  do 31.03.2022r. na  adres:  e-mail:
sekretariat@kultura.olawa.pl
Osoba do kontaktu: Sylwia Nabiałczyk 717351575
• Oferta nie obejmuje możliwości sprzedaży produktów gastronomicznych, 

spożywczych, napojów ani prowadzenia usług na urządzeniach rekreacyjno-
sportowych.

• 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 ofert do dnia  05.04.2022r r.
• Wybrani oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany w 

formularzu adres mailowy.
• Decyzja dotycząca wyboru oferty jest niepodważalna.
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