
Zapytanie ofertowe  

Wałcz, dnia 25.01.2019r. 

Zamawiający: Wałeckie Centrum Kultury, Plac Zesłańców Sybiru 3, 78-600 Wałcz 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące wynajmu placu (wyłączność) podczas organizacji imprezy masowej artystyczno – 

rozrywkowej „Festiwal dwóch jezior” w dniach 12-14.07.2019r. na terenie plac przy 

Promenadzie Jeziora Raduń.  

  

  

Wałeckie Centrum Kultury zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem placu 

(wyłączność) na organizację mechanicznego wesołego miasteczka  w czasie trwania imprez 

masowych artystyczno – rozrywkowych „Festiwal dwóch jezior” w dn. 12-14.07.2019 r. oraz 

„Pożegnanie lata”31.08.2019r.  na terenie plac przy Promenadzie Jeziora Raduń. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: 

1. Zorganizowanie i prowadzenie mechanicznego wesołego miasteczka: 

a) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie wesołego miasteczka 

b) posiadanie odpowiednich certyfikatów na urządzenia 

Oferta powinna zawierać: 

 

- nazwę i adres Oferenta 

- proponowaną wysokość wpłaty za prowadzenie obsługi podczas imprez artystyczno – 

rozrywkowej  (termin wpłaty do  1 czerwiec  2019r.) 

- dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy oraz telefon 

kontaktowy 

- deklarowana kwota na wyłączność musi być podana  w rozbiciu na dwie imprezy, 

- oferta musi być przekazana w zaklejonej kopercie 

Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

12-14 lipca 2019r. Wałcz, na placu  przy Promenadzie Jeziora Raduń. Oferent ma być 

przygotowany na godz. 14.00 w dniu 12 lipca 2019r. oraz na godz. 14.00 w dniu 31.08.2018r. 

Teren określa zamawiający. 

Informacje dodatkowe: 



• na wykonanie usługi opisanej powyżej zostanie zawarta umowa 

• oferent składając swoją propozycję oświadcza tym samym, iż posiada wszelkie wymagane 

koncesje i zezwolenia, które są wymagane do prowadzenia jego działalności 

 

Sposób oceny ofert: 

Oferty zostaną ocenione wg kryterium: 

- proponowane ceny biletów wstępu na urządzenia 

- różnorodność oraz rodzaj proponowanych urządzeń mechanicznych 

 - proponowana wysokość wpłaty (za wyłączność) prowadzenia obsługi podczas imprezy 

 

Procedura – Sposób sporządzenia oferty: 

1. Ofertę w wersji papierowej – zamkniętej kopercie,  należy przesłać na adres Wałeckie 

Centrum Kultury, Plac Zesłańców Sybiru 3, 78-600 Wałcz, wck.sekretriat@wp.pl, do dnia 

25.02.2018 r. do godz. 15.00 

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 26.02.2019r.. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli – Barbara Radkiewicz -Kierownik Działu 

Technicznego i Organizacji imprez Wałeckiego Centrum Kultury tel. 673819553 ( od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00) 

 

 

 

Postanowienie końcowe: 

1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia 

umowy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego 

(informacja zostanie przekazana telefonicznie, pisemnie  

lub faxem). 

2. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy. Zamawiający wezwie  

do zawarcia umowy  kolejnego oferenta, który zaproponował najlepszą ofertę  

za wyłączność usługi. 
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