
 

  

 
Zapytanie ofertowe  – wesołe miasteczko 

 
I.  ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Łącko 33-390 Łącko 445 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zapytania o cenę jest dzierżawa części działek o numerach: 2114/4, 2114/2, 1479, 

stanowiących własność gminy Łącko, położonych przy budynku Hali Widowiskowo-Sportowej  
w Łącku z przeznaczeniem na działalność usługowo - rozrywkową (wesołe miasteczko) w dniach 
12-13 maja 2018 roku  w trakcie imprezy „Święto Kwitnącej Jabłoni”, z udostępnieniem terenu 
od 10.05.2018 do dnia 15.05.2018 r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Zapewnienia „Wesołego miasteczka” z jak największą liczbą atrakcji dla dzieci – w tym: Karuzela 
„Młot”, Autodrom hydrauliczny, Karuzela łańcuchowa Gigant, Kolejka górska, Ściana emocji „Crazy 
Dance”(Ławka), Karuzela „Twister-Parasolki”, Karuzela filiżanki, Karuzela „Pająk” – hydrauliczna, 
Kolejka „Safari”, Kolejka „Aladyn”, Struktury dmuchane, Karuzele z figurami, Karuzela łańcuchowa 
dziecięca, Strzelnice, Puszkarnie, Loterie, Trampolina Eurobangi, Balony z helem, Kule wodne.  
Dopuszcza się tożsame urządzenia o innych nazwach. 
W zamówieniu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające wymagane prawem 
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej /prowadzenie wesołego miasteczka/. 
Urządzenia powinny posiadać aktualne atesty i opinie techniczne. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji wysokości cen biletów. 

3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4.   Zamawiający nie zapewnia dostaw energii elektrycznej potrzebnej do uruchomienia urządzeń. 
 
III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Pisemna oferta powinna zawierać: 
1. Nazwę oferenta i adres siedziby. 
2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta. 
3. Datę sporządzenia. 
4. Wykaz urządzeń Wesołego Miasteczka, które zostaną umieszczone na placu   

w czasie trwania imprezy. 
5. Wykaz cen biletów na poszczególne atrakcje Wesołego Miasteczka   
6. Wartość oferty (brutto),tj. proponowana stawka, którą oferent jest w stanie zapłacić 

organizatorowi za udostępnienie placu pod urządzenia wesołego miasteczka. 
7. Własnoręczny podpis. 
8. Co najmniej dwie opinie stanowiące rekomendację współpracy z innymi instytucjami. 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub też  

dostarczona osobiście na  adres: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, 33-390 Łącko 23A,                                      
e-mail: stoiska@lacko.pl do dnia 16.03.2018 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu  
z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym 
w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie i telefonicznie. 
Osoba do kontaktu: 
Józef Klimek, Marek Lipień  tel. 18 444 61 69 
 
Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4, ust.8 tejże ustawy. 


