AEROKLUB RYBNICKIEGO OKRĘGU WĘGLOWEGO
zaprasza do składania ofert na obsługę imprezy masowej
PIKNIK LOTNICZY – DNI AEROKLUBU ROW 2019 w
dniach 29-30 czerwca 2019 r.
I. ORGANIZATOR
Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego
ul. Żorska 332
44-200 Rybnik
Skrytka pocztowa 117
e-mail: aeroklubrybnik@gmail.com

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Obsługa imprezy masowej na zasadach uzgodnionych z Organizatorem.
1. Termin realizacji zamówienia:
− 29 czerwca 2019 r.; godz. 10.00-22.00
− 30 czerwca 2019 r.; godz. 10.00-22.00
2. Miejsce realizacji zamówienia:
− lotnisko Aeroklubu ROW w Rybniku Gotartowicach

III. ZAKRES OBSŁUGI
Wykonawcy wybrani na podstawie najkorzystniejszych ofert są uprawnieni do
promocji swoich firm poprzez możliwość zapewnienia obsługi ww. imprezy w postaci
poniższych zadań będących przedmiotem przetargu:
Utworzenie i prowadzenie na terenie imprezy lunaparku.
IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta winna zawierać:
• dane podmiotu oferującego,
• osoby uprawnione do reprezentacji oferenta,
• osoby odpowiedzialne za kontakt z Organizatorem,
• wymaganą powierzchnię stanowiska,
• sposób wygrodzenia powierzchni stanowiska jeżeli konieczne jest jego
wygradzanie,
• ilość personelu obsługującego,
• oświadczenie o posiadaniu polisy OC z tytułu prowadzonej działalności,
• oświadczenie o posiadaniu aktualnych atestów UDT posiadanych urządzeń,
referencje z przeprowadzenia podobnych imprez masowych

V. ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
• wpłacenia na konto Organizatora opłaty za utworzenie i prowadzenie lunaparku
(według kwoty podanej w ofercie) w trzech ratach, pierwsza w kwocie 20% przy
podpisaniu umowy, druga, w kwocie 50% najpóźniej do 30 dni przed realizacją
imprezy, trzecia, w kwocie 30% najpóźniej na tydzień przed imprezą,
• posiadania wystarczającej ilości urządzeń rozrywkowych i obsługi do realizacji
imprezy masowej na poziomie 5 000 osób,
• posiadania odpowiedniego sprzętu umożliwiającego sprawne ustawienie i
zamontowanie urządzeń lunaparku,
• posiadania podręcznego sprzętu gaśniczego,
• przestrzegania postanowienia Organizatora w zakresie zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa przebiegu imprezy oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych,
• posiadania aktualnego, wymaganego pozwolenia na prowadzenie swej
działalności (atesty i certyfikaty sprzętu),
• niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego oraz osób zdolnych
do wykonywania zadań ujętych w ofercie,
• zabezpieczenia we własnym zakresie okablowania do miejsca z urządzeniami
elektrycznymi (przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno
- elektrycznym),
• posiadania agregatów prądotwórczych zapewniających stabilne i bezpieczne
zasilanie zainstalowanych urządzeń
2. Organizator jest zobowiązany do:
• udzielenia Wykonawcy pomocy w prowadzeniu działań reklamowych w dniach
odbywania się imprezy, o której mowa w umowie,

VI PROCEDURA WYBORU OFERTY




 Kryteria oceny ofert:
• wysokość proponowanej ceny za usługę wymienioną w pkt. III,
• udokumentowane doświadczenie w obsłudze imprez masowych (mile widziana
dokumentacja fotograficzna),
Termin składania ofert upływa z dniem: 28.02.2019 r.
Miejsce składania ofert:
•

osobiście lub drogą pocztową, na adres:
Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego
ul. Żorska 332
44-200 Rybnik
skrytka pocztowa 117
+48 530565201
+48 535993008

•

drogą mailową na adres: aeroklubrybnik@gmail.com

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie.
Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazana pocztą elektroniczną, do 7
dni po terminie składania ofert.
Wykonawcy, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze zobowiązani są do
zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora
(informacja zostanie przekazana pisemnie, z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem).
W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy Wykonawcy z najkorzystniejszą
ofertą, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który
zaproponował najlepszą ofertę za wyłączność obsługi.

