
LUNAPARK - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Pieńsk, dnia 05.04.2019 r. 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizacji "Dni Pieńska 2019" - święta naszego miasta, 
które w tym roku odbędzie się w dniach 08-09.06.2019 r. 

W związku z planowanym powierzeniem organizacji i obsługi imprezy w zakresie wesołego 
miasteczka  (atrakcje typowe dla parku rozrywki, czyli karuzele, zamki, zjeżdżalnie, baseny z 
piłkami, gry zręcznościowe, itp.) proponujemy Oferentom, którzy posiadają własne urządzenia, 
doświadczenie oraz kontakty z firmami z branży o omawianej specyfice, kompleksową obsługę 
imprezy i wyłączność na zawieranie umów uczestnictwa z osobami trzecimi, w przedstawionym 
zakresie działania.

W przypadku zainteresowania naszą propozycją oczekujemy zapewnienia atrakcyjnych 
punktów zabawy (urządzeń) i karuzeli stosownych do rangi imprezy,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności oferenta.

Wyłączność na organizację  wesołego miasteczka dotyczy całości terenu imprezy w miejscu 
wyznaczonym przez organizatora.  

Oferta winna zawierać : 

- łączna wysokość kwoty brutto w złotych – opłaty za wyłączność w organizacji wesołego 
miasteczka,

- ewentualne dodatkowe elementy oferty,

- koncepcję organizacji wesołego miasteczka oraz informację o doświadczeniu w organizacji tego 
typu przedsięwzięć,

- szczegółowe określenie gier i zabaw dla dzieci i dorosłych,

- aktualną homologację sprzętu (wesołe miasteczko)  i ważne jego ubezpieczenie,

- dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy,

- referencje lub inne dokumenty potwierdzające wiarygodność oraz doświadczenie oferenta w 
organizacji takiego typu imprez 

Wpłata zostanie dokonana na konto Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku 
lub bezpośrednio w kasie EuRegioKom Pieńsk w następujących ratach:

do dnia 31 maja 2019 r. - 50% oferowanej wartości

do dnia 16 czerwca 2019 r. - 50% oferowanej wartości

W przypadku zapotrzebowania na energię, oferent zobowiązany jest własnym staraniem i na koszt 
własny, uzyskać przyłączenie do źródła zasilania energetycznego do czasu zainstalowania urządzeń.
W okresie trwania imprezy tj. w dniach 8-9.06.2019 Organizator zapewni wykonawcy przyłącze i 
zasilanie o odpowiedniej mocy.

Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie z dopiskiem „Lunapark - Dni Pieńska 2019" w 

terminie do  12 kwietnia 2019 r. do godz. 09.00 w biurze Euroregionalnego Centrum Kultury i 

Komunikacji w Pieńsku, 59-930 Pieńsk, ul. Hutnicza 23. Istnieje możliwość przekazania oferty 

faksem na numer -75-7786 565  lub pocztą elektroniczną na adres euregiokom@interia.pl 

mailto:euregiokom@interia.pl


Informujemy, iż przy wyborze oferenta będzie brana pod uwagę:

– wysokość oferowanej wpłaty

– atrakcyjność oferty

– doświadczenie i referencje

W przypadku złożenia porównywalnych ofert organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia 
negocjacji z oferentami lub wydania decyzji odmownej z powiadomieniem oferentów, którzy złożą 
konkurencyjne propozycje. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty wyboru oferenta.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w 
Pieńsku – Andrzej Świderski

tel. 75 77 86 565 lub 502071568

Z poważaniem

Organizator Dni Pieńska 2019

Andrzej Świderski



Wydruk poglądowy https://iegib.powiat.zgorzelec.pl/egbil/mapa
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