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Zamawiający: Stowarzyszenie LIDER A4  
55-040 Kobierzyce  
ul. Witosa 15  
NIP: 896-14-72-454  
REGON: 020831725  
Do wszyscy oferenci: 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 14.08.2022 

  

Proszę o przedstawienie oferty cenowej do dnia 26.08.2022 na współorganizację X edycji  „FESTIWALU 4 ŻYWIOŁÓW” 

w wyspecyfikowanych poniżej obszarach. Zamawiający oczekuje ofert częściowych (na wybrany zakres zadań) od 

oferentów spełniających dodatkowe wymagania o których mowa poniżej. 

• charakter imprezy - impreza plenerowa, nie masowa dla mieszkańców i turystów,  

• niekomercyjna z wstępem wolnym,  

• w programie: występy sceniczne, gry i zabawy sportowe i artystyczne, jarmark, gastronomia 

• lokalizacja – stadionie sportowym w Kobierzycach 

• termin imprezy - 04 września 2022r. w godzinach 14.00-22.00 

• przewidywana ilość uczestników – 500  osób jednocześnie 

ZAKRES ZADAŃ: 
ZADANIA GRUPA     A – TECHNICZNA ORGANIZACJA 

1. Wynajem namiotu/namiotów oraz ławo-stołów wraz z obsługą techniczną (przewiezienie, posadowienie i 

złożenie po imprezie), którego przeznaczeniem będzie pomieszczenie jarmarku produktów lokalnych. 

Powierzchnia namiotu oraz ilość ławo-stołów musi zapewnić pomieszczenie 25 stoisk wystawienniczych. Jedno 

stoisko to jeden ławo-stół i niezbędną przestrzeń do obsługi klienta.  Zamawiający zastrzega możliwość 

zwiększenia zamówienia do 20%. Proszę do oferty cenowej dołączyć informację o wielkości namiotu/namiotów 

i propozycji ustawienia stoisk. 

2. Wynajem namiotów i ławo-stołów wraz z obsługą techniczną (przewiezienie, posadowienie i złożenie po 

imprezie) których celem będzie pełnienie następujących funkcji podczas festiwalu: 

a) punktu  medycznego (wymiar namiotu 3mx6m) 

b) miejsce organizacji poczęstunku dla zaproszonych imiennie gości (wymiar namiotu i ilość ławo-stołów 

zapewniającym miejsce dla cateringu i siedzące miejsce dla ok.50 osób) 

3. Nagłośnienie i oświetlenie sceny istniejącej na stadionie sportowym w Kobierzycach. Oferent zapewnia  

niezbędny sprzętu oraz obsługa nagłośnienia i oświetlenia  podczas imprezy uwzględniając specyfikę miejsca 

oraz potrzeby techniczne niezbędne dla występów artystów lokalnych. Proszę do wyceny dołączyć specyfikację 

proponowanego nagłośnienia i oświetlenia (proponowana moc, typ systemu, ilość elementów nagłośnienia i 

oświetlenia) 

4. Zapewnienie z przyłącza centralnego dostępu do zasilania dla jarmarku i sceny, a także dodatkowych stoisk z 

aktywnościami organizowanymi w ramach festiwalu oraz utrzymania go podczas trwania imprezy. Organizator 

zapewnia dostęp do przyłącza centralnego o odpowiedniej mocy na terenie stadionu, wystawcy będą posiadali 
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własne przedłużacze elektryczne. Oferent zapewnia, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania tej 

usługi.  

5. Zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami i 

przepisami dotyczącymi zabezpieczenia medycznego. Wykonawca w ramach usługi zapewnia sprzęt i materiały 

niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. Organizator zapewnia miejsce na punkt pomocy medyczne 

(patrz zadanie A2a). Oferent zapewnia, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania tej usługi.  

6. Zapewnienia sanitariatów (typu toi toi)  (3 szt) i umywalni (2 szt) w miejscu organizacji festiwalu. 

 

7. Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych z terenu festiwalu i posprzątanie po festiwalu 

a. rozstawienie kubłów/worków na śmieci na czas trwania imprezy min. 10 szt.,  

b. kompleksowe posprzątanie terenu po imprezie 

c. wywóz zebranych śmieci do godziny 7:00 rano dnia następującego po festiwalu 

 

8. Zapewnienie ochrony festiwalu  

a) minimum 10 kwalifikowanych pracowników ochrony  

b) dostarczenie oraz ustawienie lekkich płotków zaporowych oraz taśm ostrzegawczych we 

wskazanych przez organizatora miejscach  

c) wykonywanie następujących obowiązków: 

8.1. Pracownicy ochrony podczas pełnienia czynności ochronnych powinni by wyposażeni w:  
a) bezprzewodowe środki łączności,  
b) ubrania służbowe z umieszczonym w sposób widocznym logo i identyfikatorem,  
c) środki ochrony osobistej,  

 
8.2 Pracownicy ochrony w czasie wykonywania czynności związanych z prawidłowym zabezpieczeniem 
imprezy o charakterze kulturalnym będą wykonywać następujące czynności:  

a) sprawdzać uprawnienia do przebywania na imprezie w charakterze wystawcy,  
b) legitymować osoby, w celu ustalenia ich tożsamości,  
c) przeglądać zawartość bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że wnoszą one lub posiadają 

przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy,  
d) wydawać plecenia porządkowe osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 

niezgodnie z regulaminem imprezy,  
e) ujmować, w celu niezwłocznego przekazania policji, osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,  
f) dokumentować czynności w formie Notatki Służbowej lub Protokołu,  
g) wykonywać inne czynności mające na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu imprezy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Ustawy z 
dnia 22 sierpnia 1997r. O ochronie osób i mienia,  

h) sprawować nadzór w zakresie zasad wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w 
szczególności zakazu spożycia alkoholu poza wyznaczonym do tego celu terenem (ogródek piwny). 

 
9. Zapewnienie profesjonalnej obsługi cateringowej, która prowadzić będzie sprzedaż napojów i posiłków podczas 

trwania festiwalu oraz zapewnieni posiłki regeneracyjne dla uczestników festiwalu do dystrybucji przez 

organizatora min. 150 sztuk, z opcją wegańską. Obsługa kateringowa ma zapewnić miejsce spożywania posiłków 

(np. parasole i ławostoły), a w przypadku sprzedaży alkoholu miejsce jego spożywania zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami prawa. Wraz z ofertą proszę wskazać propozycję menu w ramach talonów żywieniowych oraz 

asortyment sprzedaży. 

10. Kompleksowa organizacja poczęstunku dla gości festiwalu zaproszonych imiennymi zaproszeniami tj. ok. 50 osób. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w zamówieniu liczby posiłków do 20%.  Zamawiający zapewnia namiot 

wyposażony w ławo-stoły na ten cel patrz niniejsze zapytanie pkt 2b. Do oferty proszę dołączyć propozycję menu z 

opcją wegańska. 

 

ZADANIA GRUPA     B – ORGANIZACJA ARTYSTYCZNA 

1. Prowadzenie imprezy (konferansjer) zgodnie z ramowym scenariuszem na podstawie własnego scenariusza 

uwzględniającego następujące cele:  

- Sprawna i aktywizująca/włączająca mieszkańców oraz  gości festiwalu realizacja scenariusza imprezy 
(występy, konkursy itd.) 
- Informowanie o źródłach finansowania 
- Promocja jarmarku i aktywności zorganizowanych poza sceną 
 

2. Kompleksowa organizacja Warsztatów plastycznych dla uczestników festiwalu. Do oferty cenowej wymagane 
jest dołączenie ramowego scenariusza warsztatów obrazującego przebieg warsztatu oraz informację  jaką 
grupę osób obejmie (charakter i liczebność grupy docelowej). 

3. Kompleksowa organizacja Warsztatów plastycznych dla dzieci uczestniczących w festiwalu. Do oferty cenowej 
wymagane jest dołączenie ramowego scenariusza warsztatów obrazującego przebieg warsztatu oraz 
informację  jaką grupę osób obejmie (liczebność grupy docelowej). 

4. Kompleksowa organizacja Warsztatów szycia dla uczestników festiwalu. Do oferty cenowej wymagane jest 
dołączenie ramowego scenariusza warsztatów obrazującego przebieg warsztatu oraz informację  jaką grupę 
osób obejmie (charakter i liczebność grupy docelowej). 

5. Kompleksowa organizacja Warsztatów sportowych dla uczestników festiwalu. Do oferty cenowej wymagane 
jest dołączenie ramowego scenariusza warsztatów obrazującego przebieg warsztatu oraz informację  jaką 
grupę osób obejmie (charakter i liczebność grupy docelowej). 

6. Kompleksowa organizacja Warsztatów sportowych dla dzieci uczestniczących w festiwalu. Do oferty cenowej 
wymagane jest dołączenie ramowego scenariusza warsztatów obrazującego przebieg warsztatu oraz 
informację  jaką grupę osób obejmie (liczebność grupy docelowej). 

7. Kompleksowa organizacja Warsztatów kulinarnych dla uczestników festiwalu. Do oferty cenowej wymagane 
jest dołączenie ramowego scenariusza warsztatów obrazującego przebieg warsztatu oraz informację  jaką 
grupę osób obejmie (charakter i liczebność grupy docelowej). 

 

Dodatkowe wymagania od oferentów: 

1. Wymagane jest doświadczenie we współpracy z różnymi podmiotami w ramach organizacji przedsięwzięcia o 
charakterze niekomercyjnym i organizacji działań o analogicznych do wyspecyfikowanych w zapytaniu na rzecz 
lokalnych artystów i wystawców, mieszkańców.  
Warunek będzie wstępnie weryfikowany na podstawie oświadczenia. Oferent na prośbę zamawiającego jest 
zobowiązany udokumentować spełnianie tego warunku. 

2. W przypadku usług, których wykonywanie  wymaga potwierdzonych kwalifikacji wymagane jest dołączenie do 
oferty kopi dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje.  
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Dodatkowe informacje  
Organizatorem FESTIWALU 4 ŻYWIOŁÓW JEST STOWARZYSZENIE LIDER A4 ORGANIZACJA FESTIWALU JEST JEDNYM Z 
ZADAŃ STOWARZYSZENIA JAKO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA REALIZUJĄCYM działania na rzecz aktywizacji i integracji 
mieszkańców, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w szczególności opartej o produkty i walory lokalne. 

ORGANIZACJA FESTIWALU BĘDZIE WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA 
RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

W RAMACH poddziałania 19.4  PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 20014-2020.  

 

Organizator tj. Stowarzyszenie LIDER A4 zapewnia: 

- opłacenie zobowiązań wobec ZAIKS 

- zgłoszenie informacji o imprezie do Gminy oraz stosownych służb 

- nadzór i koordynację pomiędzy poszczególnymi podwykonawcami organizacji festiwalu 

- promocję festiwalu: wysyłkę zaproszeń, wydruk plakatów, informację dla mediów 

- organizację biura festiwalu podczas imprezy 

- centralny dostęp do wody i energii elektrycznej 

- zabezpieczenie przeciwpożarowe 

 

Kryteria wyboru oferty:   cena – 100%  z pośród ofert spełniających warunki  określone w zapytaniu   

Cena podana przez oferenta zawiera  zryczałtowane koszty za realizacje kompleksowej usługi . 
     

1. Do niniejszego zapytanie nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 

3. Termin związania ofertą: do dnia 04.09.2022 

5. Prosimy o przygotowanie oferty cenowej w kwotach brutto oraz podanie wartości podatku VAT. Zamawiający 
nie jest płatnikiem podatku VAT 

6. Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia oraz spełnia wymagań zamawiającego. 

Oferta powinna być przygotowana zgodnie z dołączonym wzorem formularza i musi być kompletna zawierać 
wymagane informacje, oświadczenia i załączniki oraz być podpisana i złożona w biurze stowarzyszenia lub 
przesłana e-mailem na adres biuro@lgd-a4.pl 

Osobą kompetentną do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest: 

Aleksandra Ligas Tel 71 311 11 35  e-mail biuro@lgd-a4.pl 

Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których 

oferta nie zostanie wybrana.  
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