
Zaproszenie  do  składania ofert 
 

Wójt Gminy Wodzisław zaprasza do składania ofert na  obsługę organizacji                                   
Dni Wodzisławia 2017  wraz z obsługą  gastronomiczną                                                                    

w trakcie trwania w/w  imprezy plenerowej  
 

Miejsce imprezy: stadion Klubu Sportowego Partyzant w Wodzisławiu, ul. Sportowa 1 

Data imprezy: 2 lipca 2017  roku ( niedziela)  

Nazwa imprezy: DNI WODZISŁAWIA i TURNIEJ SOŁECTW  2017 

Godziny trwania: TURNIEJ SOŁECTW od godz. 1400 , impreza DNI WODZISŁAWIA   od 
godz. 1600  do  godz. 100( dnia 3 lipca 2017  roku)  

 
1. W ramach Organizacji imprezy od  wykonawcy  oczekujemy : 

       Obsługi artystycznej imprezy – występ gwiazdy wieczoru oraz zespołów lub artystów  
stanowiących suport.       

 Zabawę z DJ, która będzie miała miejsce po zakończeniu koncertu gwiazdy do 
godz.1.00 ( 3.07.2017 r.)  

 Obsługę techniczną imprezy – zapewnienie sceny z dachem, oraz podłogi przed 
sceną, systemu oświetleniowego i nagłośnienia scenicznego, agregat prądotwórczy, 
konferansjera. 

 Plakaty na DNI Wodzisławia  i promocję imprezy w sąsiednich gminach   
 Zapewnienie „wesołego miasteczka” z atestami bezpieczeństwa  oraz stoisk 

gastronomicznych podczas Dni Wodzisławia wraz z miejscami siedzącymi                              
( nieodpłatne przekazanie  placu) .  

 Ochronę imprezy 12 – osób ( licencjonowana firma ochroniarska) 
 Toalety przenośne – 4 szt. 
  inne atrakcje wg. możliwości oferenta  
 Opłaty stosownych składek z tytułu praw autorskich 

Gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia  imprezy godz. 12:00 dnia 2.07.2017  roku 
2. W ramach imprezy Wykonawca umożliwi występ dziecięcych zespołów  ze szkół                    

z terenu Gminy Wodzisław, miejscowych solistów ( ok 5  osób) lub innych po 
uzgodnieniu.  Wykonawca zapewni w/w zespołom odpowiednie warunki techniczne 
pozwalające na występy artystyczne ( planowane od godz. 16.00 do 18.00). 

3. Kwota przeznaczona na  organizację imprezy Dni Wodzisławia 2017 – 25.000  zł 
brutto. 

4. Warunkiem  przystąpienia jest  złożenie oferty w  formie pisemnej zawierającej : 
1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy  oferenta. 
2) Datę sporządzenia oferty.  
3) Zakres oferty wg. określonych  w pkt. 1 i 2 wymagań organizatora.  
4) Ofertę  gastronomiczną z wyszczególnieniem oferowanych potraw. 
5) Ofertę „wesołego miasteczka” z wyszczególnieniem urządzeń. 
6) Informację dotyczącą ilości miejsc siedzących dla konsumentów. 
7) Oświadczenie, że w trakcie imprezy oferent będzie posiadał wymagane 

prawem zezwolenie związane z rodzajem prowadzonej działalności”.   
5. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Urzędu  

Gminy Wodzisław pok. nr 18 I piętro, do  dnia 31 marca 2017  roku do  godz. 15:30. 
6. Ogłoszenie  wyboru ofert nastąpi  do  dnia 6 kwietnia 2017 roku. Oferty oprócz ceny,  

zostaną przeanalizowane pod  katem ich  atrakcyjności dla publiczności , oferty 
handlowej i rozrywkowej.   Ostatecznie  zostanie  zawarta umowa z oferentem.   

7. Organizator zastrzega sobie  prawo do unieważnienia postępowania.  
8. Osoby do kontaktu: Renata Koziara- Sekretarz Gminy, tel.413806118, wew. 32,                     

e-mail – sekretarz@ugwodzislaw.pl, lub osobiście Urząd  Gminy Wodzisław , pok.                   
nr 19( I piętro)  

   Wójt Gminy Wodzisław  
- mgr inż. Bożena Szczypiór- 

Wodzisław 15 marca 2017  roku  

 

mailto:sekretarz@ugwodzislaw.pl

