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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021 

o zakres oferty Wesołego Miasteczka na Dożynki Gminne w Rzepienniku Strzyżewskim 

15.08.2019r. organizowane przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji   

w Rzepienniku Strzyżewskim 

 

1. Zorganizowanie Wesołego Miasteczka:  

• Karuzela ławka lub inne dla dorosłych 

• Dmuchańce  

• Karuzele dla dzieci 

• Zjeżdżalnie  

• Trampoliny  

• Eurobangee  

• Inne atrakcyjne urządzenia  

• Stoiska z balonami  

 

2. Wesołe Miasteczko ma być rozłożone wg specyfikacji wyłącznie po ustaleniu z organizatorem 

na terenie rekreacyjno - sportowym obok urzędu gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, gmina 

Rzepiennik Strzyżewski.  

3. Osoba odpowiedzialna za Wesołe Miasteczko zobowiązuje się do nadzoru nad urządzeniami 

oraz przebywającymi na urządzeniach przez cały czas trwania imprezy.  

4. Organizator informuje, że na terenie rekreacyjno-sportowym będą ustawione stoiska 

gastronomiczno-handlowe oraz regionalne  

5. Oferta musi zawierać:  

• Proponowaną kwotę netto/brutto za wyłączność na obsługę imprezy w tym zakresie  

• Wykaz i specyfikację urządzeń, dokumentacja fotograficzna urządzeń  

• referencje  

• informacje o atestach, pozwoleniach, ubezpieczeniu  

6. Ofertę należy złożyć do 30 czerwca 2021 r. do  Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa  

i Promocji  w Rzepienniku Strzyżewskim, Rzepiennik Suchy 200, osobiście lub e-mailem: 
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biuro@gckrzepiennik.pl (proszę o potwierdzenie telefoniczne), pytania proszę kierować do 

Haliny Hołda – tel: 14 6531 571  

7. W terminie do 15 lipca 2021 r. po analizie nadesłanych ofert w oparciu o: 

- atrakcyjność proponowanych urządzeń 

- zaproponowaną kwotę 

- dotychczasowe doświadczenie 

- kompletność oferty 

organizator wyłoni Oferenta, któremu powierzy organizację Wesołego Miasteczka na imprezie, 

bądź zadecyduje o przeprowadzeniu negocjacji - dodatkowego etapu.  

O wyborze oferty wszystkich oferentów poinformujemy mailem zwrotnym. 

 

Dyrektor  Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  

 w Rzepienniku Strzyżewskim  

Halina Hołda 

 

 

 

 

 

 

 

 


