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Projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

 

 

Jeżowe, dn. 25-04-2013 r. 

 
OPS.252.1.2013  

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY  

       

1. ZAMAWIAJ ĄCY: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem  

Jeżowe 136 a 

37- 430 Jeżowe 

tel. (015) 879 49 00, fax (015) 879 43 42,  

e-mail: opsjezowe@ops.net.pl ,  www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i realizacji dwóch imprez o 

charakterze  integracyjno - edukacyjnym na terenie gminy Jeżowe, w ramach projektu systemowego „Czas 

na aktywność w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1, Działanie 7.1, Priorytet VII POKL 2007-2013. 

2) Zakres przedmiotu zamówienia: 

a) Zadanie Nr 1 – zorganizowanie  i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – edukacyjnym 

pn. „Piknik rodzinny – Witamy Wakacje” : 

− miejsce: boisko sportowe KS SPARTA Jeżowe oraz tereny przyległe, 

− termin: 26 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 20:00, 

− impreza dla ok 200 uczestników projektu i ich otoczenia oraz mieszkańców gminy Jeżowe, 

w ramach działań środowiskowych projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego zwana dalej "imprezą integracyjną", 

− Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania imprezy integracyjnej do sprawnego i pełnego 

wykonania wszystkich elementów (transport, montaż, obsługa każdego urządzenia przez minimum 

jednego pracownika firmy, posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz demontaż urządzeń) 

wg następującej specyfikacji: 

• dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci  typu ZJEŻDŻALNIA KROKODYL "POŁYKACZ”, 

• dmuchany, suchy basen, wypełniony plastikowymi piłeczkami typu KING KONG  

• dmuchany plac zabaw typu STATEK PIRACKI,  

• symulator Rodeo BYK COLORADO 
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• plac zabaw GĄSIENICA MEGI 

• urządzenie do rywalizacji ( do wyboru GLADIATORZY, SUMO, MEGA PIŁKARZYKI, 

DRABINKI WSPINACZKOWE, KULA ZORBING, HAMBURGERY) 

 

b) Zadanie Nr 2 – zorganizowanie  i realizacja imprezy o charakterze integracyjno – edukacyjnym 

pn. „Piknik rodzinny – Moja rodzina i ja” : 

− miejsce: boisko sportowe KS SPARTA Jeżowe oraz tereny przyległe, 

− termin: 15 sierpień 2013 r. w godzinach od 15:00 do 20:00, 

− impreza dla ok 200 uczestników projektu i ich otoczenia oraz mieszkańców gminy Jeżowe, 

w ramach działań środowiskowych projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Jeżowe” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego zwana dalej "imprezą integracyjną", 

− Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania imprezy integracyjnej do sprawnego i pełnego 

wykonania wszystkich elementów (transport, montaż, obsługa każdego urządzenia przez minimum 

jednego pracownika firmy, posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz demontaż urządzeń) 

wg następującej specyfikacji: 

• dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci  typu  TYGRYS, 

• dmuchany, suchy basen, wypełniony plastikowymi piłeczkami typu MERLIN,  

• dmuchany plac zabaw typu DŻUNGLA,  

• dmuchany RING BOKSERSKI, 

• dmuchany ZAMEK DŻINA 

• urządzenie do rywalizacji ( do wyboru GLADIATORZY, SUMO, MEGA PIŁKARZYKI, 

DRABINKI WSPINACZKOWE, KULA ZORBING, HAMBURGERY) 

 

3) Informacje dodatkowe: 

a) w cenę zamówienia Wykonawca powinien wliczyć następujące koszty: 

− obsługę każdego  urządzenia przez minimum jednego pracownika firmy, posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje, 

−  transport urządzeń na miejsce imprezy, 

−  ubezpieczenie OC, 

− montaż i demontaż urządzeń. 

b) Wykonawca powinien zapewnić wszelkie okablowanie, oraz inne potrzebne i niezbędne elementy do 

prawidłowego działania wyżej wymienionych urządzeń. Wszystkie urządzenia powinny być w pełni 

sprawne, bezpieczne oraz posiadać stosowne atesty. 
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3. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1) Oferty należy złożyć w budynku Urzędu Gminy w Jeżowem, Jeżowe 136a,37-430 Jeżowe (Biuro  

Kierownika O środka Pomocy Społecznej pok. 19) do dnia 06.05.2013 r. do godz. 10:00. Oferty 

otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom bez ich otwierania. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.05.2013 r. o godz. 10:30 (Biuro  Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej pok. 19)w budynku Urzędu Gminy w Jeżowem, Jeżowe 136a, 37-430 Jeżowe. Otwarcie ofert 

jest jawne. 

 

3) Oferta musi zawierać proponowaną cenę brutto, wg formularza stanowiącego załącznik do zaproszenia, 

4) Kryterium wyboru oferty – najniższa cena 100 %.  

 

Nr kryterium  Wzór:  

1 - Cena Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100  
gdzie: 

- Cmin – najniższa cena ze wszystkich złożonych ofert 
- Cof – cena oferty badanej 

 
 

4. ZAŁ ĄCZNIKI:  

1) Formularz ofert 
 
 

 
 


