
                                 

Człowiek-najlepsza inwestycja 

Projekt „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Płock, dn. 6 maja 2013r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty  

 

Zamawiający - Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 

Płock działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zwraca się z prośbą o złożenie ofert na 

realizację usługi kompleksowej organizacji konferencji na zakończenie realizacji projektu 

połączonej z piknikiem integracyjnym dla uczniów i rodziców na zakończenie roku szkolnego 

2013r  w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową organizację konferencji na zakończenie 

realizacji projektu połączonej z piknikiem integracyjnym dla uczniów i rodziców na 

zakończenie roku szkolnego 2013r. 

 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  

1. konferencja – sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku 

2. piknik integracyjny – teren przy Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku  

 

Termin realizacji zamówienia: 20 czerwca 2013r. 

Przewidywany czas trwania: 12.00 – 17.00 

(12.00 – konferencja – ok. 60 min, 12.00 – 17.00 piknik integracyjny) 

Przewidywana liczba uczestników: konferencja ok. 100 osób, piknik integracyjny ok. 245 

uczniów i ok. 100 rodziców.  

 

Zakres zamówienia – konferencja na zakończenie realizacji projektu: 

1. zapewnienie osoby prowadzącej konferencję,  

2. przygotowanie zaproszeń na konferencję – wzór zaproszenia wymaga akceptacji 

Zamawiającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę zaproszonych gości.  

3. dekoracja sali konferencyjnej: umieszczenie roll-up promujących projekt, wykonanie i 

umieszczenie 2 kompozycji kwiatowych w bufecie kawowym, 

4. organizacja bufety kawowego dla uczestników konferencji: 

- kawę 0,25l na osobę, 

- herbatę 0,25l na osobę, 

- cukier, cytryna w plastrach, śmietanka do kawy – bez ograniczeń, 

- woda mineralna gazowana i niegazowana – 0,25 l na osobę 

- sok owocowy 100% - 0,25l na osobę, 
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- ciastka kruche – co najmniej 2 rodzaje (w tym 1 rodzaj czekoladowych) - co 

najmniej 2 szt. na osobę, 

- ciastka deserowe – co najmniej 2 rodzaje (domowe co najmniej 2 szt. na osobę), 

- kanapki bankietowe bogato dekorowane mięsne i jarskie – co najmniej 3 szt. na 

osobę, 

 - serwetki 

5. Bufet kawowy będzie dostępny przez cały czas trwania pikniku, Wykonawca zapewni 

obsługę kelnerską bufetu w czasie trwania pikniku.  

 

Wszystkie dostarczone potrawy będą świeże i przyrządzone w dniu dostawy, ze świeżych, 

posiadających aktualne terminy ważności produktów żywnościowych.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i podanie poczęstunku, przygotowanie 
stołów wraz z dekoracjami i nakryciami wykonawcy oraz uprzątnięcie stołów, zapewnienie 
obsługi przez cały czas trwania spotkania.  
Wszystkie napoje gorące muszą być podane w naczyniach ceramicznych (nie jednorazowego 
użytku), do konsumpcji przygotowane zostaną porcelanowe talerzyki i sztućce metalowe. 
Gorąca woda do kawy/ herbaty w termosach bankietowych. 
 
Wszystkie dostarczone potrawy będą świeże i przyrządzone w dniu dostawy, ze świeżych, 

posiadających aktualne terminy ważności produktów żywnościowych. 

 

Zakres zamówienia – piknik integracyjny: 

1. Zapewnienie osoby prowadzącej piknik.  

2. Zapewnienie posiłku dla uczniów (245 uczniów) i uczestników konferencji (100 osób): 

- kiełbaski grillowane typu frankfurterki – co najmniej 150 g na 1 osobę 

- grillowany filet z kurczaka – co najmniej 150g na 1 osobę 

- dodatki: pieczywo – bułki, musztarda, ketchup bez limitu  

- napój niegazowany – co najmniej 0,5 litra na osobę - rozlewany w jednorazowe 

kubeczki, 

- woda mineralna niegazowana - co najmniej 0,5 litra na osobę – rozlewany w 

jednorazowe kubeczki, 

- ciasteczka kruche 4 rodzaje typu: markizy, delicje, ciastka francuskie, kruche 

maślane, kokosanki – 4 szt na osobę 

- wata cukrowa -1 porcja na osobę, 

- cukierki owocowe i czekoladowe bez ograniczeń, 
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- zapewnienie naczyń jednorazowych dla uczestników pikniku (talerzyki, widelce, 

noże, kubeczki, serwetki, itp.), 

- zapewnienie stolików i miejsc siedzących, oddzielnie dla uczniów i oddzielnie dla 

gości – uczestników konferencji 

- przygotowanie karnetów/talonów na posiłek dla uczniów – w zależności od potrzeb, 

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie podczas pikniku zajęć edukacyjno-integracyjnych, 

sportowych lub kulturalnych (w tym zapewnienie osób prowadzących - animatorów, 

niezbędnych materiałów i sprzętu) w czasie minimum 5 godzin zegarowych. 

Przykładowe zajęcia: 

a) Wspólne zajęcia sportowe zręcznościowe dla uczniów i rodziców (np.: wesołe 

wyścigi, w świecie gier, mecz piłki nożnej, rzut do celu, itp.). 

b) Zajęcia plastyczne – np.: malowanie buzi, kącik plastyczny, kolorowy chodnik, itp. 

c) Dmuchane atrakcje dla dzieci – np.: zamki dmuchane, zjeżdżalnie dmuchane itp., 

wraz z obsługą i nadzorem.  

Nagrody w konkursach zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostosowania zajęć edukacyjno-integracyjnych do wieku uczniów tj. od 6 do 13 lat.   

4. Zorganizowanie występu artystycznego. 

5. Zapewnienie nagłośnienia podczas pikniku. 

6. Zapewnienie muzyki dla dzieci w tle podczas pikniku. 

7. Zapewnienie odpowiedniej ilości koszy na odpady komunalne. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zadaszenia zabaw, konkursów w 

przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania służb miejskich – o organizacji 

pikniku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

10. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego imprezy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie.  

11. Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie sprzątnięcia terenu po pikniku wraz z 

wywiezieniem śmieci. 

 

Miejsce i termin składania ofert : Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 

Płock do dnia 10 maja 2013r do godz. 10.00 w sekretariacie. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą mailową na adres: 

sekretariat.sp5@plocman.pl, izakaminska@vp.pl bądź nr faksu 024 269 65 05. 

 

Wymagania dotyczące Wykonawcy: 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:  

mailto:sekretariat.sp5@plocman.pl
mailto:izakaminska@vp.pl
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- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

-   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

-   zrealizują przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,  

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia,  

-   zapewnią warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny.  

 

 Do składanej oferty należy dołączyć następujące dokumenty:  

- Zaświadczenie z CEIDG (wydruk komputerowy) lub inny dokument rejestrowy,  
- referencje lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 1 usługi 

polegającej na organizacji pikniku lub innej podobnej imprezy dla co najmniej 300 osób, 

- program konferencji i pikniku.  

 

Kryterium oceny ofert – 100% cena 

 

W ofercie należy wskazać cenę brutto za realizację usługi.  

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu 

zamówienia: 

Anna Michalska 

Tel. 024 2623108 

Izabela Kamińska 

504030962 

 

Zatwierdził: 

Elżbieta Tyszka 
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Płock, dn. ……………………….. 

 

 

……………………………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację usługi kompleksowej 

organizację konferencji na zakończenie realizacji projektu połączonej z piknikiem 

integracyjnym dla uczniów i rodziców na zakończenie roku szkolnego 2013r w ramach 

projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

1. Oferujemy wykonanie usługi za cenę brutto …………………………. PLN,  (brutto 

słownie………………………………………………………………………). Cena zawiera opłaty 

wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne podatki, składki. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 


