Zaproszenie do złożenia Oferty Współpracy
Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
ul. Racławicka 10
32-200 Miechów
[nazwa zamawiającego]
Zaprasza
do złożenia Oferty Współpracy na:
„Wesołe Miasteczko – Dni Miechowa 2018”

1. Sposób przygotowania i złożenia Oferty Współpracy:
- w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego, biuro Krytej Pływalni ul. M.
Konopnickiej 4, I pietro.

2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
oraz napis: „Oferta Współpracy na: Wesołe Miasteczko – Dni Miechowa 2018”
3. W przypadku chęci zachowania anonimowości Wykonawcy dopuszcza się złożenie
koperty bez adresu Wykonawcy, adres ten ma być jednak przedłożony na formularzu
Oferty Współpracy.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozstawienie i obsługa atrakcji wchodzących w zakres tzw.
wesołego miasteczka, w dniach 16-17 czerwca 2018 roku, miejsce lokalizacji: Stadion
Sportowy MKS Pogoń Miechów, ul. M. Konopnickiej 19, przy czym:
- Organizator udostępnia obszar należący do stadionu z wyłączeniem płyty boiska (murawy).
Mapka poglądowa i plan obiektu z zaznaczonym miejscem rozstawienia przedstawia
załącznik nr 2.
- Wykonawca zgłaszający Ofertę musi być jej wykonawcą (nie może zlecać realizacji Oferty
żadnym innym podwykonawcom).
- Wykonawca przedkłada wszelkie niezbędne atesty i pozwolenia na urządzenia, które
przedstawia w Ofercie, najpóźniej dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia realizacji
zamówienia.
- Organizator nie zapewnia prądu na czas trwania imprezy, agregat leży po stronie
oferenta.
„Dni Miechowa 2018” to największa impreza masowa w Powiecie Miechowskim,
w ubiegłym roku jednorazowo na stadionie przebywało blisko 4 tyś. osób.

Wstępny program „Dni Miechowa 2018” przedstawiono w załączniku nr 3.
5. Termin realizacji zamówienia:
od dnia 16 czerwca 2018 do dnia 17 czerwca 2018
6. Opis sposobu przygotowania Oferty Współpracy:
Na wypełnionym Formularzu Oferty stanowiącej Załącznik do niniejszego Zaproszenia
przedkładamy propozycję cenową za w/w usługę.
7. Kryteria oceny ofert:
a) cena

80 %

b) referencje, zdjęcia urządzeń/atrakcji wchodzących w skład wesołego miasteczka

20 %

8. Termin i miejsce złożenia Oferty Współpracy:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2018r. do godz. 10:00 w siedzibie
zamawiającego: biuro Krytej Pływalni ul. M. Konopnickiej 4, I piętro lub przesłać pocztą
listem poleconym na adres: Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. M. Konopnickiej
4, 32-200 Miechów, decyduje data i godzina wpływu do biura.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Ewelina Idzik, tel. 609 269 798
10. Miejsce i termin otwarcia Ofert:
Otwarcie Ofert Współpracy nastąpi w dniu 8 lutego o godz. 10:15 w siedzibie
zamawiającego: biuro Krytej Pływalni ul. M. Konopnickiej 4, I piętro.
11. Informacje końcowe:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty zamawiający wyśle do wykonawcy
umowę i omówi szczegółowe ustalenia realizacji zamówienia.

……………………………………….
[podpisał]
Miechów, dn. ………………………..

W załączeniu:
1. Wzór formularza Oferty

Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty

OFERTA WSPÓŁPRACY
W zamian za uzyskanie wyłączności na rozstawienie i obsługę Wesołego
Miasteczka podczas imprezy „Dni Miechowa 2018” w dniach 16-17 czerwca 2018
roku - obszar należący do stadionu z wyłączeniem płyty boiska (murawy), zgodnie z
mapką poglądową obiektu (załącznik nr 2) oferuję dofinansowanie tej imprezy w
kwocie: ………...............……… (**netto,brutto)
słownie:
………………………………………………………………………...............................
..........................................................................................................
(**niewłaściwe skreślić, najlepiej wpisać kwotę brutto)
Urządzenia/ atrakcje, które będą rozstawione na stadionie sportowym podczas Dni
Miechowa 2018:
….......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.........................................................................................
dane oferenta:

..................………………………
..................………………………
..................……………………

Załącznik nr 2: Plan sytuacyjny obiektu Stadion MKS Pogoń, ul. Konopnickiej 19
– miejsce odbywania się imprezy masowej pn „Dni Miechowa 2018”

Załącznik nr 3

PROGRAM*
DNI MIECHOWA 2018

SOBOTA - 16 czerwca - MKS POGOŃ (UL. M. KONOPNICKIEJ 19)
12:00 - 14:00 - gry i zabawy sportowe z MKS Pogoń
14:00 - Pokazy sprzętu, broni i umundurowania polskich jednostek powietrzno-desantowych
17:00 – koncerty
18:30 - ELEFANTES
20:30 – koncert: ŁĄKI ŁAN

NIEDZIELA - 17 czerwca - MKS POGOŃ (UL. M.KONOPNICKIEJ 19)
11:00 - strzelanie z broni pneumatycznej
15:00 - pokaz motocykli zabytkowych i współczesnych.
15:00 – CKiS time - soliści, zespoły i grupy taneczne działające przy Centrum Kultury
i Sportu
17:00 – lokalne zespoły - koncerty
20:30 - GWIAZDA WIECZORU: PECTUS
22:00 - Pokaz sztucznych ogni.

__________________________________________________________________________________________
* szczegóły programowe mogą ulec zmianie

