
 OGŁOSZENIE 
  

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
02-456 Warszawa, ul. Czereśniowa 98,  

Oddział w Siedlcach, 08-110 Siedlce ul. Kazimierzowska 21 
zaprasza do składania ofert na wyłączność kompleksowej obsługi w zakresie 

organizacji działalności rekreacyjno -rozrywkowej  
plenerowej imprezy wystawienniczo-targowej:  

XXI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym 
X Regionalna Wystawa Zwierząt  Hodowlanych 

organizowanej w Siedlcach na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce 
ul. Jana Pawła II 6 

w dniach 6 – 7 września 2014 r. 
 

 
1. ORGANIZATOR  
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Siedlce  
tel.25 640 09 11, Komisarz Wystawy tel.25- 640 09 22. 
  
2. PRZEDMIOT KONKURSU 
 Kompleksowa obsługa imprezy plenerowej w zakresie organizacji działalności rekreacyjno - 
rozrywkowej „Wesołe miasteczko” na powierzchni do 1000 m2 podczas imprezy plenerowej: 
XXI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, X Regionalna Wystawa Zwierząt  
Hodowlanych, w dniach 6 – 7 września 2014 r. na powierzchni do 1000 m 2. 
Miejsce imprezy: teren Agencji Rozwoju Miasta Siedlce, ul. Jana Pawła II 6. 
Lokalizacja strefy „Wesołego Miasteczka” będzie wynikała wynika z projektu 
zagospodarowania powierzchni wystawienniczej, o rozmieszczeniu na placu wystawowym 
decyduje Organizator. 
  
3. ZAKRES USŁUGI  
 Wyłoniony w drodze konkursu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzeń 
rozrywkowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowym oraz ich 
obsługi, takich jak: 
-        karuzele, 
-        dmuchane zjeżdżalnie, zamki, 
-        bungee 
-        samochodziki napędzane elektrycznie, 
-        oraz innych, z wyłączeniem niebezpiecznych dla użytkowników i otoczenia. 
Obsługujący imprezę Wykonawca będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według 
ustalonych przez siebie cen. 
  
4. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY  
  
a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej 
działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także 
dysponować odpowiednim i przeszkolonym personelem w zakresie prawidłowej i bezpiecznej 
obsługi urządzeń. Dokumenty te należy przedstawić Organizatorowi najpóźniej w dniu 
podpisania umowy,  
b) posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem, którą należy przedstawić Organizatorowi najpóźniej w dniu 
podpisania umowy,  



c) Wykonawca zobowiązuje się do obsługi urządzeń rekreacyjno - rozrywkowych  
w godzinach trwania imprezy (dokładna godzina zamknięcia punktów zostanie określona  
w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a wyłonionym Wykonawcą), 
d) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania czystości na obszarze objętym wyłącznością 
podczas trwania imprezy oraz posprzątanie tego terenu po zakończeniu imprezy. 
e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sobie agregatu prądotwórczego  
o odpowiedniej mocy w celu zapewnienia energii elektrycznej do obsługi swoich urządzeń lub 
uzgodnić przyłączenie do źródła prądu z właścicielem terenu tj. Agencją Rozwoju Miasta 
Siedlce, 
f) Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia urządzeń sprawnych technicznie i estetycznych 
oraz zapewnienia bezpiecznego z nich korzystania (kopie orzeczeń technicznych, decyzje 
Urzędu Dozoru Technicznego należy przedstawić Organizatorowi najpóźniej w dniu 
podpisania umowy).  
 
5. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ   
 
a) wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1), w którym zostanie zawarta wysokość 
proponowanej kwoty na wyłączność obsługi rekreacyjnej, 
b) aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, 
d) przedstawienie udokumentowanego doświadczenia w wykonywaniu obsługi rekreacyjnej 
imprez plenerowych w okresie ostatnich 3 lat (co najmniej 2 imprezy na powierzchni min. 
500 m2, z podaniem dat ich wykonywania i nazw podmiotów na rzecz których, te usługi były 
wykonywane, mile widziane zdjęcia lub inne materiały wizualne). 
 

6. SPOSÓB WYBORU OFERTY 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych i spełniających 
wymagania postawione w ogłoszeniu. Oceny ofert dokona komisja w dniu 01.08.2014 r. 
Kryterium wyboru oferty będzie zaproponowana cena za obsługę rekreacyjną imprezy: 
Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, X Regionalna Wystawa Zwierząt  
Hodowlanych, organizowanej w dniach 6 – 7 wrzesień 2014 r. w Siedlcach na terenie Agencji 
Rozwoju Miasta Siedlce, ul. Jana Pawła II 6, na powierzchni do 1000 m2, zgodnie z opisem 
przedmiotu konkursu. 
Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji cenowych, w terminie do 3 dni 
roboczych po dacie oceny ofert przez komisję, z dwoma wybranymi oferentami, którzy 
zaproponowali najwyższe ceny. 
Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy  
w uzgodnionym terminie, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi. 
Z wybranym Wykonawcą, w terminie uzgodnionym z Organizatorem, zostanie podpisana 
umowa. 
  
7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
 
 Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2014 r. do godz. 10ºº 
w siedzibie Organizatora osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, 
z oznaczeniem „OBSŁUGA REKREACYJNA MDzDR - 2014” 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie O/Siedlce 
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają rozpoznaniu. 



Wyboru oferty dokona komisja w dniu 01.08.2014 r.  
Oferty składane w niniejszym postępowaniu nie podlegają zwrotowi 
W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, wówczas 
Oferenci, którzy złożyli oferty zawierające taką samą propozycję zostaną wezwani do 
złożenia ofert dodatkowych w terminie do 3 dni roboczych. 
 
 
8. INFORMACJE DODATKOWE 
Informacje dodatkowe na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie 
MODR w Siedlcach pod numerem telefonu 25 640 09 22. Sprawę prowadzi Anna Olędzka. 
 
Siedlce, 30 maj 2014 roku 
 
 
         Dyrektor MODR 
       
  
 
       
         Andrzej Kamasa 



……………………….., dnia………….. 

……………………………..………........................ 

(Nazwa wykonawcy adres Wykonawcy) 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Oddział w Siedlcach 

08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 21 

 

OFERTA WYKONAWCY 

w związku z zapytaniem ofertowym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie O/Siedlce  dot.:* 

 Gastronomia 
 Wesołe Miasteczko 

*właściwe zaznaczyć  „X” 

Nazwa wykonawcy:  

................................................................................................................................... 

 
Adres/siedziba wykonawcy:  
 
…................................................................................................................................ 
 

Telefon, fax, e-mail wykonawcy:  

…………………................................................................................... 

Dane osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów z Organizatorem: 

………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Cena brutto  ......................słownie........................................................................... 

W cenę brutto zostały wliczone wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców.*   

*niewłaściwe skreślić 

W przypadku korzystania z Podwykonawców informuję, że Podwykonawcami będą: 

 

 

 

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę 
do nich zastrzeżeń.  

     ............………………………………………………….… 

     (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy/ osoby upoważnionej) 

 



 


