
 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA  OFERTY 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty  
na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno - integracyjnej dla 
uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Mielcu. 

 

1. Opis zadania, informacje ogólne. 
Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy rodzinno – integracyjnej dla  226 osób.  
Miejsce imprezy na terenie Zamawiającego: ul. Pogodna 2, 39-300 Mielec (os. Mościska). 
 
2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe. 
Wykonawca powinien zapewnić: 
− przewóz  199 osób z parkingu przy ul. Staffa (obok Miejskiej Biblioteki Publicznej)  na 

miejsce imprezy (ul. Pogodna 2, 39-300 Mielec, os. Mościska)  
na godz. 11.00, 

− transport powrotny o godz. 15.00 z Mościsk na parking przy ul. Staffa, 
− wodzireja, który zorganizuje wspólną zabawę dla uczestników spotkania (gry, konkursy  

i zabawy),  
− catering w formie grilla dla osób wg. umieszczonego poniżej menu, obsługę do grilla, 

sprzęt do grillowania, dzbanki do podania soków, jednorazowe sztućce, talerzyki, tacki i 
kubki, 

− menu: kiełbaski na grilla (100 g/1 os.), karkówka (100 g/1 os.), suche ciastka (50 g/1 os.), 
owoce (jabłko, banan, śliwka/1 os.), chleb, musztarda, keczup, zimne napoje typu woda 
mineralna niegazowana (0,5 l/os., sok (1 l /2 os.), kawa, herbata, cukier, cytryna, 

− sprzęt sportowy potrzebny do zabaw i gier sportowych, 
− drobne nagrody dla osób, które wezmą udział w konkursach w sumie na kwotę nie 

większą niż pięćset złotych brutto,  

− miejsca siedzące dla wszystkich uczestników imprezy typu komplety biesiadne (tzw. ławy 
piwne z parasolami),  

− sprzęt nagłośnieniowy. 
Ponadto Wykonawca powinien:  
− uporządkować teren po pikniku i wysprzątać toalety, 
− ubezpieczyć od NNW uczestników imprezy na kwotę nie niższą niż 10 000,00 zł  

na 1 uczestnika na czas trwania kursu. 
 
 

 



 

 

 

3. Miejsce i termin realizacji oferty. 
29 sierpnia 2016 r., godz.: 11.00 - 15.00. 

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych w planowanym dniu, 
istnieje możliwość zmiany terminu imprezy po wcześniejszych uzgodnieniach  
w Wykonawcą.  
 

 

4. Termin składania oferty . 
Ofertę należy złożyć do dnia 12.08.2016 r. do godz. 15.15 w sekretariacie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w zaklejonej kopercie z napisem ,,Impreza rodzinno – 
integracyjna”. 

 
5. Kryteria wyboru oferty  
Podstawowymi kryteriami wyboru będą: 
1. 80% - cena, 
2. 20% - atrakcyjność scenariusza. 
 
6. Inne istotne warunki zamówienia 
Prosimy, aby oferta Wykonawcy zawierała: 
1. wypełniony formularz ofertowy,  
2. scenariusz pikniku uwzględniający propozycje konkursów, gier i zabaw sportowych, 
3. aktualny odpis (lub kserokopię zatwierdzoną za zgodność z oryginałem)  

z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty prawo do zwiększenia lub zmniejszenia 
ilości osób biorących udział w pikniku (z tolerancją do 10 osób). W takim przypadku cena 
ogólna będzie mnożnikiem ilości osób i kwoty za osobę przedstawionej w formularzu oferty. 
 
7. Uwagi 
1. Oferty, które nie zostaną złożone na druku przygotowanym wg Załącznika Nr 1,  

nie będą rozpatrywane. 
2. Druk formularza ofertowego (Załącznik Nr 1) będzie udostępniony w wersji edytora 

tekstowego Word na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.mielec.pl. 
3. Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

żadnych zobowiązań wobec strony.  
4. Informacja o wynikach wyboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka nie 

później niż w terminie 7 dni od daty terminu końcowego składania ofert. 
5. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Klubu 

Integracji Społecznej, tel:. 17 773 9217. 


