Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie zaprasza firmy z branż:
- gastronomia (w tym piwo)
- rozrywka
do składania ofert na obsługę imprezy "Dożynki Powiatowe 2012", która odbędzie się na stadionie OSiR
we Włoszczowie w dniu 19 sierpnia 2012 roku (niedziela).
Oferta powinna zawierać:
1.

2.
3.

Zakres usług, na jakie Oferent składa ofertę (opcjonalnie)
- całościowa (wyłączność na prowadzenie działalności usługowej na terenie imprezy),
- konkretny zakres działalności (np. tylko gastronomia lub tylko urządzenia rozrywkowe)
Rodzaj i ilość sprzętu, jaki Oferent zamierza wykorzystywać podczas obsługi imprezy.
Deklarację o posiadaniu aktualnych decyzji dopuszczenia do użytku, wydanych przez UDT dla

urządzeń wykorzystywanych do obsługi imprezy (jeśli wymagane).
4. Deklarację o posiadaniu ważnego ubezpieczenia OC urządzeń wykorzystywanych do obsługi
imprezy.
5. Deklarację o posiadaniu koncesji na świadczenie usług, na które opiewa oferta.
6. Informację o posiadaniu (lub nie) własnego agregatu prądotwórczego.
7. Informację o posiadaniu (lub nie) własnego ogrodzenia tymczasowego do wydzielenia "ogródka
piwnego" (dotyczy sprzedaży piwa) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych.
8. Zapotrzebowanie na moc elektryczną (w kW), jaką Organizator ma zabezpieczyć dla potrzeb
Oferenta (o ile zachodzi taka potrzeba)
9. Listę referencyjną imprez, które Oferent obsługiwał w latach 2011-2012.
10. Propozycję kwoty (netto) wsparcia Organizacji imprezy "Dożynek Powiatowych 2012" za
prawo do prowadzenia działalności, będącej przedmiotem oferty.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na teren "Dożynek Powiatowych 2012" partnerów i
sponsorów, wspierających organizację imprezy w formie stoisk informacyjnych oraz reklamowych, bez
możliwości prowadzenia działalności handlowej.
Oferty należy składać w terminie do 30 lipca 2012 roku w sekretariacie OSiR we Włoszczowie, ul.
Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa (basen NEMO). Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu
41 33 35 103 lub mailem a.chojnacki@osir-wloszczowa.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 lipca 2012 roku. Spośród nadesłanych ofert Organizator wybierze 3
najkorzystniejsze i z ich nadawcami odbędzie spotkanie w miejscu imprezy celem zapoznania z terenem i
warunkami technicznymi (drogi dojazdowe, twardość podłoża itp.).
Z autorem najlepszej propozycji (zagospodarowanie terenu imprezy/ kwota wsparcia imprezy) zostanie
podpisana umowa na obsługę „Dożynek Powiatowych 2012”.

Dyrektor OSiR Włoszczowa

