
Zapytanie ofertowe 

Karuzela/lunapark 

XV DNI JAGODY 2018 

STADION SPORTOWY W CHOCIANOWIE 

(ul. Ratuszowa 18) 

 

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r. Chocianowski Ośrodek Kultury organizuje tradycyjne 

obchody święta miasta – „XV Dni Jagody” na Stadionie Sportowym w Chocianowie.  

Czas trwania imprezy 30 czerwca: scena od 15:00 do 1:00 dnia następnego. (Organizator 

zapewnia dla uczestników darmowe atrakcje w postaci dmuchanych urządzeń na bocznym 

boisku w godz. od 12:00 do 20:00) 

Czas trwania imprezy 1 lipca: scena od 16:00 do 23:00. 

Zapytanie dotyczy udostępnienia miejsca pod usługę wesołego miasteczka (karuzele i 

urządzenia rekreacyjne: dmuchańce, eurobungi, itp.) oraz prowadzenia sprzedaży zabawek, 

balonów itp. i prowadzenia w/w usług na zasadzie wyłączności.  

Teren pod działalność udostępniamy na 3 dni przed i dwa dni po imprezie. 

UWAGA: zapytanie nie dotyczy sprzedaży wszelkiej gastronomii, w tym drobnej jak np. 

popcornu, waty cukrowej, cukierków, gofrów, lodów itp., oraz fotobudki, malowania twarzy, 

baniek mydlanych, gier i zabaw dla dzieci. 

Wszystkie urządzenia MUSZĄ posiadać odpowiednie atesty.  

Zapewniamy:  

- atrakcyjny program dla uczestników, w tym koncerty, 

- teren na organizację w/w usług o powierzchni ok. 1500 m2 – zał. nr 1 

- reklamę firmy przed i podczas trwania imprezy – możliwość powieszenia banera 

reklamowego na miejscu trwania imprezy oraz zamieszczenie logo Firmy w materiałach 

promocyjnych (strony internetowe organizatora i gminy Chocianów, plakaty, zaproszenia, 

informator gminy Chocianów, itp.) 

W zamian za dzierżawę terenu oczekujemy: 

- kwoty za dzierżawę terenu pod w/w usługi na wyłączność, wyłączność (całość płatna w 

dwóch ratach, przed imprezą), 

-przekazania organizatorowi 90 biletów na urządzenia wesołego miasteczka. 

- posiadania gaśnic proszkowych z ważną legalizacją, min. 4 szt. 



-zapewnienie własnego źródła energii elektrycznej, 

-posprzątania terenu w miejscu i wokół urządzeń wesołego miasteczka (zgromadzenie śmieci 

w workach) po każdym dniu imprezy.  

Termin składania ofert upływa 20 marca 2018 r. Oferty prosimy składać z dopiskiem na 

kopercie „XV Dni Jagody – Lunapark"  

Adres korespondencyjny do składania ofert: 

Chocianowski Ośrodek Kultury 

Ul. Kościuszki 5 

59-140 Chocianów 

lub na adres e-mail: chok5@wp.pl 

Tel. kontaktowy: 513 166 573  

 

Ofertę proponujemy przesłać na formularzu ofertowym, wzór poniżej. 

Krystyna Kozołup 

Dyrektor  

Chocianowskiego Ośrodka Kultury 

  

mailto:chok5@wp.pl


WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO: 

/pieczątka firmy/       /miejscowość i data/ 

     

FORMULARZ OFERTOWY 

dotyczy: Kompleksowej Obsługi Rozrywkowej -Lunapark podczas XV DNI JAGODY 30 czerwca 

- 1 lipca 2018, STADION SPORTOWY W CHOCIANOWIE (59-140), ul. Ratuszowa 18. 

Nazwa oferenta: (nazwa firmy, adres, NIP, REGON) 

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

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy (imię i nazwisko, stanowisko, tel. , e-mail) 

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

Oferuję cenę za wynajem terenu : 

kwotę netto..........................zł. 

(słownie:....................................................................................................................................) 

 

kwotę brutto........................zł. 

(słownie:....................................................................................................................................) 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zapytania ofertowego i wszystkimi koniecznymi 

warunkami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

W przypadku wyboru naszej  oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie  

i miejscu wyznaczonym przez organizatora. 

 

Do oferty załączam: 

Zdjęcia proponowanych urządzeń zabawowych, szt. ………………………… 

Atesty urządzeń, szt. ……………………… 

                                                                                                                                                                               

    

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

        data i podpis Wykonawcy 


