
ZAPYTANIE OFERTOWE NA NAJEM URZĄDZEŃ  
ZABAWOWYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ DLA DZIECI   

PODCZAS IMPREZ SOŁECKICH W GMINIE KOBIERZYCE 
 
1211/1/21 

31.07.2021-01.10.2021 – Imprezy sołeckie – imprezy plenerowo-rekreacyjne (tj. nie podlegają ustawie o 
bezpieczeństwie imprez masowych, ponieważ liczba uczestników nie przekracza 1000 osób) 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 
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 , tel. 669-627-200 , 71/3111-
200 wew.22,   
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest najem eurobungee i dmuchanych urządzeń rozrywkowych typu: zamki dmucha-
ne, tory przeszkód, zjeżdżalnie baseny z kulkami, zamki ze ściankami wspinaczkowymi, cymbergaje, itp. wraz z 
transportem i osobami do ich obsługi na Imprezy Sołeckie organizowane przez Kobierzycki Ośrodek Kultury. 
Realizacja nastąpi w terminie od 31.07.2021 r. do 01.10.2021 na terenie gminy Kobierzyce. Czas, daty i kwota 
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na najem urządzeń podane są w Tabeli nr 1.  
 
Tabela nr 1 
 

Lp. Miejscowość Data i godzina imprezy  Kwota przeznaczona przez Zama-
wiającego na najem urządzeń  

(brutto) 

1.  Chrzanów 31.07.2021 – 15.00-19.00 2 200 zł  
(wymagana zjeżdżalnia) 

2.  Małuszów 31.07.2021 – 15.00-19.00 1 500 zł 

3.  Magnice 07.08.2021 – 15.00-20.00 5 000 zł 
(wymagane eurobungee, zjeżdżal-

nia) 

4.  Żurawice 07.08.2021 – 15.00-20.00  5 000zł 
(wymagane eurobungee, zjeżdżal-

nia 7m) 

5.  Rolantowice 14.08.2021 – 15.00-20.00 2 128,52 zł 
(wymagana zjeżdżalnia) 

6.  Tyniec nad Ślęzą 14.08.2021 – 15.00-19.00 2723 zł 
(wymagana zjeżdżalnia, zamek 

dmuchany, basen z kulkami i inne) 

7.  Żerniki Małe 14.08.2021 – 15.00-20.00 3 000 zł 
(wymagane eurobungee, zjeżdżal-

nia) 

8.  Damianowice 21.08.2021 – 15.00-19.00 1 500 zł  

9.  Solna  21.08.2021 – 15.00-19.00 3 000 zł 
(wymagane eurobungee, zjeżdżal-

nia) 

10.  Ślęza 21.08.2021 – 15.00-20.00 3 000 zł 
(wymagane eurobungee, zjeżdżal-

nia) 

11.  Pustków Wilczkow-
ski 

21.08.2021 – 13.00-20.00 3 166 zł 
(wymagane eurobungee, zjeżdżal-
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nia) 

12.  Królikowice 28.08.2021 – 15.00-20.00 4 776,48 zł 
(wymagane eurobungee, zjeżdżal-

nia) 

13.  Domasław 04.09.2021 – 16.00-20.00 3 876 zł 
(wymagane eurobungee, zjeżdżal-

nia 7m,) 

14.  Cieszyce 11.09.2021 – 15.00-19.00 2 500 zł  
(wymagane eurobungee, zjeżdżal-

nia) 

15.  Księginice 18.09.2021 – 13.00-19.00 1 500 zł 

16.  Tyniec Mały 12.09.3021-16.00-19.00 8 000 zł 
(wymagane eurobungee,  zjeżdżal-
nia, byk do ujeżdżania i krowa do 
dojenia, zamek dmuchany i inne 

urządzenie) 

17.  Tyniec Mały 
 
 
 

25.09.2021 – 15.00-19.00 1 500 zł 
 

 
 
Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający i sołtys decydują o rozmieszczeniu poszczególnych urządzeń w obrębie wynajętych tere-
nów, na których będzie odbywała się impreza w danej miejscowości, które na podstawie umowy najmu 
zostaną udostępnione Wykonawcy na czas przygotowania, obsługi imprezy oraz demontażu urządzeń. 
 

2) Zakres obowiązków Wykonawcy: 
a) Wykonawca/y zobowiązana/y jest posiadać aktualne na dzień imprezy pozwolenia na prowa-

dzenie swojej działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także 
dysponować odpowiednim personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań, o któ-
rych mowa w ogłoszeniu, 

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

c) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego stanowiska w zakresie przepisów 
przeciwpożarowych (wyposażyć w gaśnice), 

d) postawienie, przygotowanie oraz obsługa urządzeń zainstalowanych na terenie wskazanym 
przez Zamawiającego w terminie zależnym od danej imprezy, 

e) gotowość ustawionych urządzeń wyznacza się na pół godziny przed rozpoczęciem imprezy. 
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) Urządzenia dmuchane nie powinny być mniejsze niż 3m/5m. 
k) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników 

tych urządzeń.  
l) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działanie ustawionych przez siebie urządzeń 

i za wszelkie szkody wywołane przez zainstalowane urządzenia oraz z tytułu świadczonych 
usług. 

m) Przy jednym urządzeniu bezpieczeństwo powinna zabezpieczać co najmniej 1 osoba. 



n) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by podczas Imprezy – spełnione zostały wszelkie wymo-
gi związane z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami, nakazami i zakazami wprowadzonymi 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii  - zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisa-
mi, w szczególności tymi wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. z dnia 16 października 
2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), 

o) W przypadku wystąpienia ryzyka rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych Zamawiający jest 
uprawniony do odwołania Imprezy. W takim wypadku Zamawiający uzgodni z Wykonawcą in-
ny, termin realizacji zadania, co nie będzie skutkować zmianą wysokości wynagrodzenia należ-
nego Wykonawcy. 

 
3) Zakres obowiązków Zamawiającego: 

a) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, którym Wykonaw-
ca się posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z Zamawiającym wyrządzone przez:  działania 
uczestników imprezy, służby ratownicze, przez siły natury (wichury, burze itp.), 

b) Wykonawca, nie będzie żądać wynagrodzenia ani odszkodowania za odwołanie imprez sołeckich z 
powodu żałoby narodowej, nawałnicy, która zniszczy sprzęt organizatora – co uniemożliwi zorgani-
zowanie imprezy, powódź, zamieszki wywołane przez chuliganów lub inną siłę wyższą np. epidemię, 
a także z powodu deszczu. W przypadku deszczu Zamawiający ma możliwość odwołać Wykonawcę 
na 4 godz. przed imprezą lub przenieść imprezę na inny termin uzgodniony z Wykonawcą bez prawa 
żądania wynagrodzenia i odszkodowania. 

c) Zamawiający nie zapewnia ochrony ustawionych urządzeń na terenie rekreacyjnym. 
 
3. KRYTERIUM WYBORU OFERT 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na najem urządzeń kwoty zgodne z tabelą nr 1. 
Kryterium wyboru oferty stanowi: 
- liczba i jakość oferowanego sprzętu – 60 %, 
- cena – 30 %, 
- doświadczenie (opinie, referencje) Wykonawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć – 10 %. 
  
Tabela 2 

Lp. Kryterium wyboru ofert Ocena punktowa 

1 Liczba i jakość urządzeń 60 pkt. 

2 Cena 30 pkt. 

3 Doświadczenie, opinie i referencje: 
-2 pkt. za każdą referencję (maksymalna ilość punktów-10) 

10 pkt. 

 
 
Jedyną formą zapłaty za korzystanie podczas imprezy ze sprzętu będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy na 
podstawie umowy zawartej z Zamawiającym. Nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników imprezy za-
równo w trakcie jak i po niej.  
 
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) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia, z których każ-

da obejmuje najem urządzeń zabawowych na Imprezy Sołeckie w poszczególnych miejscowościach 
wymienionych w Tabeli nr 1.  

e) W przypadku składania oferty w formie pisemnej, należy ją umieścić w trwale zamkniętym, nienaruszo-
nym opakowaniu z napisem „Oferta na najem urządzeń zabawowych na Imprezy Sołeckie 2021”  

f) Dopuszcza się składanie ofert drogą mailową na adres Zamawiającego: imprezy@kultura-kobierzyce.pl 



g) 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  (orzecze-
nia techniczne, protokoły elektryka, itp.), 

e) propozycje urządzeń-zdjęcia, 
f)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał.4). 

 
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 oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Wykonawcy, którzy złożyli takie oferty 
zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Za najkorzystniejszą zostanie 
uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

b) Wykonawca/y zobowiązany/i jest/są do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zama-
wiającego (informacja zostanie przekazana pisemnie drogą elektroniczną lub telefonicznie, z co naj-
mniej 2 dniowym wyprzedzeniem).  

c) W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy, Zamawiający może wezwać do zawarcia umowy ko-
lejnego Wykonawcę, który uzyskał kolejną najwyższą ilość punktów. 

d) Zamawiający wybiera jednego lub kilku wykonawców w zależności od złożonej oferty na poszczególne 
części zamówienia. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia. 
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia naboru dodatkowego. 

 
7. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA: 

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

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty pod warunkiem, iż oświadcze-
nie o zmianie lub wycofaniu oferty wpłynie do Zamawiającego 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. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA: 
a) Zamawiający nie wyraża zgody na parkowanie samochodów na terenie imprezy. Wszystkie samochody 

muszą zostać zaparkowane poza terenem imprezy. Zamawiający wyznaczy parking dla Wykonawcy. 
Zamawiający wyznaczy godziny, w których należy ustawić urządzenia (podane zostaną w umowie), 
Zamawiający nie dopuszcza uruchamiania głośnej muzyki, która zakłócałaby przebieg imprezy. 
 

9.  MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 
a) Na zgłoszenia ofert Zamawiający oczekuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2021 r. do 

godz. 15.30 
b) Ofertę należy złożyć elektronicznie z opisem - Oferta na najem urządzeń zabawowych na Imprezy So-

łeckie 2021”, adres e-mail: imprezy@kultura-kobierzyce.pl (prosimy o upewnienie się czy e-mail do-
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tarł) lub w sekretariacie KOK w Kobierzycach (ul. Ludowa 7 Kobierzyce) również z dopiskiem na ko-
percie „Oferta na najem urządzeń zabawowych na Imprezy Sołeckie 2021” 

c) osoba wskazana do kontaktu z oferentami: Joanna Szymkowska, e-mail: imprezy@kultura-

kobierzyce.pl, tel. 669-627-200, Jacek Schmuland 663-785-000, email: jschmuland@kultura-
kobierzyce.pl. 

d) Wybór ofert rozpatrzy powołana przez Zamawiającego komisja. 
 

10. POZOSTAŁE INFORMACJE 
a) Termin rozpatrywania ofert: 

 weryfikacja formalna - do dnia 19.07.2021 r. 

 weryfikacja merytoryczna- do dnia 23.07.2021 r. 
b) Informacja z rozstrzygnięcia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej KOK i w Biuletynie In-

formacji Publicznej. 
c) Zamawiający po wyborze Wykonawcy, przedstawi pełen schemat organizacyjny imprez i ustali szczegó-

ły dotyczące współpracy. 
11.  PLANOWANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY 

Zamawiający przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejszą ofer-
tę do dnia 29.07.2021 
 
 
Integralną część ogłoszenia stanowią załączniki: 
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
- Załącznik nr 2 - Wzór umowy 
 -Załącznik nr 3- Protokół odbioru usługi 
 -Załącznik nr 4- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
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