
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
NA WYSTAWIENIE STOISK Z URZĄDZENIAMI REKREACYJNO – SPORTOWYMI

PODCZAS IMPREZY MASOWEJ 
pn. „DNI KOGUTA” – Święto  Miasta Oława

w dniach 24-26.06.2022r. w Oławie

I. ORGANIZATOR:

Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3
55-200 Oława
tel. 717351575

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Kompleksowa obsługa stoisk z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi podczas imprezy 
plenerowej na zasadach uzgodnionych z Organizatorem. 

Termin realizacji zamówienia: 24-26 CZERWIEC 2022r. /piątek-niedziela/ 

Miejsce realizacji zamówienia:      
wskazany teren na „Miasteczku” za Ośrodkiem Kultury przy ul. 11 Listopada 27 – 
(między ogrodzeniem Ośrodka Kultury a lokalem gastronomicznym Patio) - 
przybliżone wymiary terenu ok. 60 m x 30 m

III. ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Wykonawca jest zobowiązany:

a) złożyć ofertę na załączonym wzorze z podaniem ceny oraz wykazem  urządzeń 
rekreacyjno-sportowych, które zostaną wystawione na ww imprezie (Organizator nie
wyraża zgody na urządzenia typu kopacze) 

b) posiadać aktualne wymagane pozwolenia na prowadzenie swojej działalności oraz 
niezbędną atesty na urządzenia;

c) zabezpieczyć we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami 
elektrycznymi (przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-
elektrycznym);

d) posiadać podręczny sprzęt gaśniczy ustawiony przy urządzeniach;
e) przestrzegać  postanowienia  Organizatora  w  zakresie  zapewnienia  porządku  i

bezpieczeństwa przebiegu imprezy
f) do zachowania ładu i porządku terenu, na których wystawia stoiska w trakcie 

imprezy i bezpośrednio po jej zakończeniu
g) do wpłacenia na konto Organizatora opłaty za wystawienie stoisk, najpóźniej w 

terminie do 20.06.2022r.

2. Organizator zapewnia:
• wyłączność na stoiska z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi 
• dostęp do energii elektrycznej o maksymalnej mocy 12kW, 3 x 25 A

IV. PROCEDURA

1) Oferty należy składać na formularzu, który jest załączony do oferty. 



2) Wymagana wizja  lokalna  terenu,  na  którym Organizator  zaplanował  ustawienie  stoisk  z
urządzeniami  rekreacyjno-sportowymi  –  jako  akceptacja  proponowanych  warunków
terenowych

3) minimalna oferowana kwota nie niższa niż 4.000 zł.  netto  (słownie cztery tysiące
złotych netto)

4) Oferty można przysyłać najpóźniej do 16.05.2022r. na adres:
- e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl

5) Osoba do kontaktu: Sylwia Nabiałczyk 717351575

6) W  przypadku  wątpliwości  co  do  złożonych  ofert,  Organizator  zastrzega  sobie
możliwość  przeprowadzenia  dodatkowych  rozmów/negocjacji  w  celu  wyjaśnienia
zapisów w formularzu ofertowym. 

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

8) Organizator dokona wyboru oferty do dnia 19.05.2022r.

9) O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  oferenci  zostaną  powiadomieni  pocztą
elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy.

10) Decyzja dotycząca wyboru oferty jest niepodważalna.

INFORMACJE NT. PROGRAMU: 

Święto  miasta,  impreza  miejska,  masowa.  W  programie  m.in.:  GrubSon,  Łona  i  Webber,
Karaś&Rogucki,  Natalia  Szroeder,  Sorry Boys,  Dżem, warsztaty,  animacje,  dmuchańce,  pokazy
rzeźbiarskie, spektakle dla dzieci, lot balonem na uwięzi w godzinach wieczornych 

Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Wzór umowy.

Anna Ślipko
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