
 

 
Turawa, dnia 13 lipca 2018r. 

BU.III.2151.39.2018 

 
 
 

           

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Usługa konferansjerska  w czasie wydarzeń: 
1. Ekopiknik – Jezioro Średnie w Turawie  - 19.08.2018r.  

2. Piknik ekologiczny w czasie Dożynek Gminnych w Turawie w dniu 08.09.2018r.  
 

w ramach Projektu: „Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące 

gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa” 

Typ projektu: Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,                          
(t. j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z realizacją projektu pn. „Wspólna akcja 
segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, 
Komprachcice i Turawa”, Wójt Gminy Turawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na następującą 
usługę:              Usługa konferansjerska w czasie  wydarzeń: 

 - Ekopiknik – Jezioro Średnie w Turawie  - 19.08.2018r.  
 - Piknik ekologiczny  w czasie Dożynek Gminnych w Turawie w dniu 08.09.2018r.  

 

Zamawiający :  
 Gmina Turawa 
 ul. Opolska 39c  
 46-045 Turawa 
 NIP: 991-04-51-595, 
 REGON: 531413320 
 
adres do korespondencji:  
 Urząd Gminy Turawa  
 ul. Opolska 39c  
 46-045 Turawa 
 tel. 77 4212 072  
 fax. 77 4212 073 
 

 

1. Przedmiot zamówienia : 
Prowadzenie imprez na wolnym powietrzu w dniach  19.08.2018r. nad Jeziorem Średnim w 
Turawie w godzinach od 14:00 do 20:00 oraz w dniu  08.09.2018r. w czasie Dożynek 
Gminnych w Turawie w godz. od 14:00 do 20:00. 
 

2. Wymagania: 



1) Prowadzenie quizów, konkursów i innych działań zgodnie ze scenariuszem i planem 
wydarzenia dostarczonym przez Zamawiającego. 
2) Umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów z publicznością. 
3) Ścisła współpraca z zamawiającym w ramach realizacji zagadnień tematycznych pikników. 
4) Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się co najmniej pół godziny przed 

rozpoczęciem wydarzenia. 

 
3. Miejsce i termin  realizacji zamówienia:    

19.08.2018r. Jezioro Średnie w Turawie, teren boiska przy plaży – plac imprez; 
08.09.2018r. plac przy Urzędzie Gminy w Turawie 
 

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 
1) Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia. 
 

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c 46-045 Turawa, w godzinach pracy Urzędu                          
(pon. 8.00-16.00, wt. - pt. 7.00-15.00), tel. 77 4212 072 wew. 108 lub 105, 123 fax 77 4212 
073, e-mail: ug@turawa.pl. 
Szczegółowych informacji udziela: Pan Adam Bochenek – tel. 77 4212072 wew. 108, Pokój nr 
20, e-mail: ug@turawa.pl.  

6. Kryteria wyboru:  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100%  

7. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów                  

i    oświadczeń: 

1) Ofertę należy złożyć na kwestionariuszu Formularza ofertowego Wykonawcy 
 

8.  Sposób przygotowania oferty:    
       1) Oferta powinna być czytelna, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, 

zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, zawierać czytelny 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
2) W ofercie realizacji w/w usług określić należy cenę w taki sposób, aby obejmowała ona 
wszystkie elementy zamówienia, uwzględniając maksymalny przewidziany przez Wykonawcę 
czas realizacji usługi, koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu 
oraz koszty pośrednie oraz inne wymagane przepisami prawa. 
3) Ofertę na całość przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z Formularzem 
Ofertowym Wykonawcy załączonym do niniejszego zapytania. 
 

9. Miejsce i termin złożenia ofert:  

Ofertę należy złożyć do dnia:  20.07.2018r. do godziny 12:00. 

w siedzibie Zamawiającego - w Sekretariacie Urzędu Gminy w Turawie ul. Opolska  39c, piętro I-sze, 
pokój nr 30 lub e-mailem na adres: ug@turawa.pl z adnotacją Usługa konferansjerska  w czasie 
wydarzeń: 

Ekopiknik – Jezioro Średnie w Turawie  - 19.08.2018r.  
Piknik ekologiczny w czasie Dożynek Gminnych w Turawie w dniu 08.09.2018r.  

 
 
 
 

mailto:ug@turawa.pl


UWAGA: Warunkiem realizacji niniejszego zamówienia jest uzyskanie przez Zamawiającego 

dofinansowania ze środków pochodzących z RPO WO na lata 2014-2020 na dofinansowanie 

zadania.Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (t. j. z 2017r. Dz. U.  poz. 1579 z późn. zm).  

 

 

 

..……………………… 

( podpis) 

 

 

 

W załączeniu: 

 

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy  
 

 


