
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM EUROBUNGEE,  DMUCHANYCH URZĄDZEŃ 
ROZRYWKOWYCH PODCZAS IMPREZY PLENEROWO-REKREACYJNEJ DLA DZIECI Z OKAZJI DNIA DZIECKA W 

DNIU 06.06.2020 r. NA STADIONIE SPORTOWYM W KOBIERZYCACH (UL. SPORTOWA 28) 
 
1211/1…/20 

06.06.2020 –DZIEŃ DZIECKA – impreza plenerowo-rekreacyjna (tj. nie podlega ustawie o bezpieczeństwie 
imprez masowych, ponieważ liczba uczestników nie przekracza 1000 osób) 

 
1. ORGANIZATOR 
Kobierzycki Ośrodek Kultury 
Adres: ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce 
Tel.: 0-71/3111-200 wew.21  
e-mail i telefon  osoby prowadzącej sprawę: imprezy@kultura-kobierzyce.pl, 669-627-200 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest wynajem eurobungee,  i dmuchanych urządzeń rozrywkowych (zamki dmucha-
ne, basen z kulkami, tory przeszkód, zjeżdżalnie) oraz eurobungee wraz z transportem i osobami do ich obsługi 
na „Dzień Dziecka” organizowany przez Kobierzycki Ośrodek Kultury. Realizacja nastąpi w dniu 06.06.2020 r. na 
części rekreacyjnej stadionu sportowego w Kobierzycach. Czas wynajmu od godz. 11.00 do godz. 19.00 
Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Organizator decyduje o rozmieszczeniu poszczególnych urządzeń w obrębie terenu rekreacyjnego przy 
ul. Sportowej 28 w Kobierzycach, które na podstawie umowy najmu zostaną udostępnione Wykonawcy 
na czas przygotowania, obsługi imprezy oraz demontażu urządzeń. 

2) Uwaga! Wymagane 1 urządzenie typu eurobungy- 4 stanowiskowe. 
 

3) Zakres obowiązków Wykonawcy: 
a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne na dzień imprezy pozwolenia na prowadzenie 

swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dys-
ponować odpowiednim personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań, o których 
mowa w ogłoszeniu, 

b) dostarczony przez Wykonawcę sprzęt musi być sprawny technicznie i estetyczny (niezniszczo-
ny), 

c) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia stoisk swojego stanowiska w zakresie przepi-
sów przeciwpożarowych (wyposażyć w gaśnice), 

d) postawienie, przygotowanie oraz obsługa urządzeń zainstalowanych na terenie wskazanym 
przez Organizatora w dniu 06.06.2020 r., 

e) gotowość ustawionych urządzeń wyznacza się na godzinę: 10.30 
f) zapewnienie utrzymania czystości, ładu i porządku na zajmowanym terenie w trakcie imprezy i 

po jej zakończeniu, 
g) Wykonawca zobowiązuje się do posiadania wszelkich atestów użytkowania (BHP, przeciwpoża-

rowych), 
h) urządzenia powinny być sprawne a instalacje elektryczne sprawdzone przez uprawnionego 

elektryka (protokół) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
i) Wykonawca powinien posiadać niezbędne pozwolenia, dokumenty dopuszczające urządzenia 

do użytkowania, ubezpieczenie sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
j) Firma, która wynajmie w/w urządzenia ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

uczestników/użytkowników tych urządzeń.  
k) Oferent ponosi całkowitą odpowiedzialność za działanie ustawionych przez siebie urządzeń i za 

wszelkie szkody wywołane przez zainstalowane urządzenia oraz z tytułu świadczonych usług. 
l) Przy jednym urządzeniu bezpieczeństwo powinna zabezpieczać co najmniej 1 osoba. 
m) Oferent oświadcza, że zapoznał się z przedmiotowym terenem pod urządzenia „teren rekre-

acyjny” (plan terenu imprezy stanowi załącznik do zapytania ofertowego (nr 2), 
4) Zakres obowiązków Organizatora: 
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a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, którym Wykonawca 
się posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z Organizatorem wyrządzone przez:  działania 
uczestników imprezy, służby ratownicze, przez siły natury (wichury, burze itp.), 

b) Wykonawca, nie będzie żądać wynagrodzenia ani odszkodowania za odwołanie imprezy plenerowej 
pn. „Dzień Dziecka” z powodu żałoby narodowej, nawałnicy, która zniszczy sprzęt organizatora – co 
uniemożliwi zorganizowanie imprezy, powódź, zamieszki wywołane przez chuliganów lub inną siłę 
wyższą, a także z powodu deszczu. W przypadku deszczu organizator ma możliwość odwołać Wy-
konawcę na 4 godz. przed imprezą lub przenieść imprezę na inny termin uzgodniony z Wykonawcą 
bez prawa żądania wynagrodzenia i odszkodowania. 

c) Organizator nie zapewnia ochrony ustawionych urządzeń na terenie rekreacyjnym. 
 
3. KRYTERIUM WYBORU OFERT 
Organizator przeznacza na wynajem urządzeń 12 000 zł. brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 gr 
brutto). 
Kryterium wyboru oferty będzie: 
- liczba i jakość oferowanego sprzętu, 
- doświadczenie Wykonawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć,  
- opinie i referencje, 

Lp. Kryterium wyboru ofert Ocena punktowa 

1 Liczba i jakość urządzeń 60 pkt. 

2 Doświadczenie  10 pkt. 

3 Opinie i referencje 10 pkt. 

4 Dokumentacja urządzeń (atesty, pozwolenia na użytkowanie) 20 pkt. 

 
 
Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będzie kwota jaką oferuje Organizator. Nie 
dopuszcza się pobierania opłat od beneficjentów imprezy zarówno w trakcie jak i po niej. Impreza dla dzieci jest 
od godziny: 11.00 (z wykorzystaniem urządzeń dla dzieci). 
 
4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

a) Wykonawca dokładnie wypełnia formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1. 
b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej i opatrzona odręcznym podpisem . 
c) Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofer-

tę. 
d) W przypadku składania oferty w formie pisemnej ofertę, należy ją  umieścić w trwale zamkniętym, nie-

naruszonym opakowaniu z napisem „Oferta na wynajem urządzeń  na imprezę pn. „Dzień Dziecka” – 
06.06.2020 r.”  

e) Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową na adres organizatora, 
f) oferta musi mieć ważność nie krótszą niż 60 dni. 

 
5. WYMOGI FORMALNE 
1) Oferta powinna zawierać w szczególności: 

a) aktualny wypis z właściwego rejestru lub wydruk z CEiDG, potwierdzający dopuszczenie do obrotu go-
spodarczego w zakresie objętym ofertą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter-
minu składania ofert, 

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

c) referencje lub inne dokumenty potwierdzające wiarygodność oraz doświadczenie Wykonawcy w orga-
nizacji takiego typu imprez, 

d) dokumenty świadczące o tym, że urządzenia zabawowe są sprawne i zdatne do użytkowania  (DTR, pro-
tokoły elektryka, itp.) 

e) propozycja zagospodarowania terenu rekreacyjnego imprezy (np. zdjęcia urządzeń), posiadanie refe-
rencji lub innych potwierdzających wiarygodności Wykonawcy, 

f)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał.5). 



2) Oferta powinna być złożona w terminie (zgodnie z warunkami określonymi powyżej) i odręcznie podpisana.  
 
6. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM  

a) W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zo-
stały złożone bardzo podobne oferty, wówczas Wykonawcy, którzy złożyli oferty podobne zostaną we-
zwani do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 
oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora 
(informacja zostanie przekazana pisemnie drogą elektroniczną lub telefonicznie, z co najmniej 2 dnio-
wym wyprzedzeniem).  

c) W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy. Organizator może wezwać do zawarcia umowy ko-
lejnego Wykonawcę, który zaproponował podobną ilość urządzeń z poprawną  dokumentacją. 

d) Organizator wybiera jednego Wykonawcę 
e) Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 
f) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia. 
g) Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia naboru dodatkowego. 

 
7. ORGANIZATOR DOPUSZCZA: 

a) W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadze-
nia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym. 

b) Organizator dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty pod warunkiem, iż oświadcze-
nie o zmianie lub wycofaniu oferty wpłynie do Organizatora przed upływem terminu składania Ofert. 
Oświadczenie Wykonawcy musi wskazywać wyraźnie czy Wykonawca zmienia złożoną Ofertę (z ozna-
czeniem zakresu zmian) czy chce ją wycofać. 

 
8. ORGANIZATOR NIE DOPUSZCZA: 
a) Organizator nie wyraża zgody na parkowanie samochodów na terenie imprezy. Wszystkie samochody 

muszą zostać zaparkowane poza terenem imprezy. Organizator wyznaczy godziny w których należy 
ustawić urządzenia (podane zostaną w umowie), 
Organizator nie dopuszcza uruchamiania głośnej muzyki, która zakłócałaby przebieg imprezy (występów 
scenicznych);  
 

9.  MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 
a) Na zgłoszenia ofert Organizator oczekuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2020 r. do 

godz. 16:00 
b) Ofertę należy złożyć elektronicznie z opisem „Oferta na wynajem urządzeń  na imprezę pn. „Dzień 

Dziecka”-06.06.2020 r.”, adres e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl (prosimy o upewnienie się czy 
e-mail dotarł) lub w sekretariacie KOK w Kobierzycach (ul. Ludowa 7 Kobierzyce) również z dopiskiem 
na kopercie „Oferta na wynajem urządzeń  na imprezę pn. „Dzień Dziecka”-06.06.2020 r.”  

c) osoba wskazana do kontaktu z oferentami: Joanna Szymkowska, e-mail: imprezy@kultura-
kobierzyce.pl, tel. 669-627-200 

d) Wybór ofert rozpatrzy powołana przez Organizatora komisja. 
 

10. POZOSTAŁE INFORMACJE 
a) Termin rozpatrywania ofert: 

 weryfikacja formalna - do dnia 28.02.2020 r. 

 weryfikacja merytoryczna- do dnia 05.03.2020 r. 
b) Informacja z rozstrzygnięcia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej KOK i w Biuletynie Infor-

macji Publicznej 
11. c) Organizator po wyłonieniu oferenta, przedstawi pełen schemat organizacyjny imprezy i ustali szcze-

góły dotyczące współpracy. PLANOWANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY 
Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w konkursie do dnia 
05.04.2020 
 

12. INFORMACJA DODATKOWA 
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W przypadku nagłej zmiany warunków atmosferycznych istnieje możliwość przeniesienia imprezy z 
pleneru do hali sportowo-widowiskowej w Kobierzycach (ul. Dębowa 20). 

 
Integralną część ogłoszenia stanowią załączniki: 
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
- Załącznik nr 2 - Mapa poglądowa imprezy 
- Załącznik nr 3 - Wzór umowy 
-Załącznik nr 4- Protokół odbioru usługi 
-Załącznik nr 5- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
 
 
 
  


