Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Warunki przetargu
na wyłączność obsługi w zakresie kompleksowej obsługi Wesołego Miasteczka
podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana”
1. Nazwa i adres Organizatora przetargu:
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
ul. Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk
tel. 67 286 27 53
nr. konta: 35 1020 3844 0000 1302 0009 8590
Adres poczty elektronicznej i strony internetowej M-GOK:
adres poczty elektronicznej:
sekretariat@mgokwyrzysk.pl
adres strony internetowej:
http://www.mgokwyrzysk.pl/
2. Termin realizacji usług:
sobota
02 lipca 2016 r. od godz. 16:00 do końca imprezy w tym dniu
niedziela
03 lipca 2016 r. od godz. 16:00 do końca imprezy w tym dniu
3. Miejsce realizacji usług:
Teren przy amfiteatrze w Wyrzysku
ul. Parkowa, 89-300 Wyrzysk
4. Warunki przetargu:
1) Przetarg odbywa się na: wyłączność obsługi w zakresie „Wesołego Miasteczka – Karuzele”
podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana”
2) Zakres przedmiotu przetargu:
a) Postawienie, przygotowanie oraz obsługa „Wesołego Miasteczka – Karuzele” w dniach
02-03 lipca 2016 r. na terenie ściśle określonym przez Organizatora
b) Zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa uczestnikom na terenie „Wesołego Miasteczka
Karuzele” od chwili wynajęcia placu do czasu jego zwolnienia w szczególności podczas
trwania imprezy artystycznej
c) Zapewnienie utrzymania czystości, ładu i porządku na zajmowanym terenie w trakcie
trwania imprezy oraz po jej zakończeniu.
d) Na obsługę „Wesołego Miasteczka – Karuzele” wybrany oferent otrzyma od
Organizatora wyłączność na prowadzenie działalności na wyznaczonym terenie zgodnie
z uzgodnioną specyfikacją urządzeń
e) Ustawienie „Wesołego Miasteczka – Karuzele” będzie nadzorował przedstawiciel
Organizatora
f) Ceny usług „Wesołego Miasteczka – Karuzele” ustalają Oferenci na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
g) Organizator nie zapewnia ochrony na terenie „Wesołego Miasteczka – Karuzele”
h) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania:

-

urządzeń typu karuzele spełniających polskie normy, atesty użytkowania
i bezpieczeństwa
sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych spełniających obowiązujące normy
techniczne wymagane w Polsce

-

i)
j)

niezbędnych pozwoleń, dopuszczeń i ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie swojej działalności
- minimum 100 mb przewodu elektrycznego spełniającego normy niezbędne dla
zasilenia urządzeń „Wesołego Miasteczka – Karuzele” oraz posiadania odpowiedniej
rozdzielni prądu
Koszt podłączenia do sieci energetycznej leży po stronie oferenta.
Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do wody, sprzętu gaśniczego
oraz innego niezbędnego sprzętu, środków oraz zabezpieczeń niezbędnych do
wystawienia i funkcjonowania Wesołego Miasteczka Karuzele podczas trwania imprezy.

5. Zakres obowiązków Organizatora:
- Organizator oświadcza, iż posiada wyłączne prawo do organizacji i przeprowadzenia
imprezy oraz prawo do dysponowania terenem przy amfiteatrze w Wyrzysku na czas
trwania imprezy.
- Organizator zapewni w trakcie trwania imprezy występy artystyczne na scenie oraz inne
atrakcje odbywające się na terenie imprezy. (Program Festiwalu – zał. nr 4, zamieszczony
również na stronie internetowej).
- Organizator zapewni profesjonalną ochronę podczas trwania imprezy;
- Organizator nie zapewnia ochrony terenu ze stoiskami (objętego wyłącznością);
- Organizator zapewni dostęp do WC typu TOI - TOI
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Oferenta oraz osób,
którymi Oferent się posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z Organizatorem
wyrządzonych przez: uczestników imprezy, służby ratownicze, przez siły natury.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych (klęski żywiołowe, żałoba narodowa).
6. Oferty
a) Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z napisem „La Scarpa Italiana - Wesołego
Miasteczko” należy złożyć w M-GOK w Wyrzysku do dnia 20.06.2016 r. do godz. 9:00.
b) Oferta powinna zawierać:
- jedną ofertę, wypełnioną i podpisaną przez upełnomocnionego przedstawiciela zgodnie z
treścią załącznika nr 3, zamieszczonego na stronie internetowej M-GOK w formie
oryginału – w którym należy podać proponowaną wysokość wpłaty brutto w złotych – za
wyłączność obsługi w zakresie kompleksowej obsługi Wesołego Miasteczka podczas XV
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” oraz podpisać
załączone w ofercie oświadczenie o zobowiązaniu się do zapłaty zaoferowanej kwoty w
dniu podpisania umowy.
c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 w Miejsko-Gminnym
Ośrodki Kultury w Wyrzysku.
d) Wyniki przetargu zostaną podane 21.06.2016 r.
e) O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie NAJWYŻSZA cena brutto, którą
oferent zobowiązuje się wpłacić na rzecz M-GOK za wyłączność obsługi w zakresie
wesołego miasteczka podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La
Scarpa Italiana”.
f) W przypadku, gdy w ofercie pisemnej kilku Oferentów zaproponuje tą samą stawkę brutto,
Organizator wezwie Oferentów, którzy zaproponowali te kwoty, do złożenia w terminie
określonym przez Organizatora ofert dodatkowych.
g) Przetarg przeprowadza i rozstrzyga komisja powołana przez Dyrektora M-GOK.
h) Wybrany Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy do dnia 23.06.2016 r.

i)

j)

Po upływie powyższego terminu, umowa zostanie zawarta z kolejnym Oferentem, którego oferta
była następna w kolejności, także jeżeli do dnia podpisana umowy nie zostanie dokonana wpłata
przelewem na konto Organizatora zaoferowana przez wybranego oferenta kwota – umowa
zostanie zawarta z kolejnym Oferentem.
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia
i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania
przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Wyrzysk, dn.24.05.2016 roku

