
Załącznik nr 1 do Zapytania 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja imprezy dla dzieci podczas akcji Wojewody 
Świętokrzyskiego pt. „Zrób dziecku paszport na Dzień Dziecka”, która odbędzie się w dniu 
3 czerwca 2017 roku w godz. 11.00 - 16.00 przy budynku Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego - parking przed budynkiem C. 

Do obowiązków WYKONAWCY należy: 

a) Zapewnienie konferansjera prowadzącego imprezę  

b) Zapewnienie sceny min. 3 m x 6 m wraz z nagłośnieniem i obsługą techniczną sprzętu 
oraz zapewnienie podczas imprezy muzyki dziecięcej  

c) Wszystkie opłaty wobec właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi właściwych dla miejsca imprezy 

d) Zapewnienie min. 3 animatorów do prowadzenia zabaw dla dzieci 

e) Zapewnienie atrakcji dla dzieci wraz z obsługą i nadzorem technicznym (duża 
zjeżdżalnia dmuchana, średnia zjeżdżalnia, suchy basen z kulkami, mega piłkarzyki, 
bungee - trampolina, chusta Klanzy, ścianka wspinaczkowa, murale – sztalugi rysunkowe, 
kredki, flamastry, farby, tablice i kreda, kącik dla malucha – mata z zabawkami 
edukacyjnymi – klocki, puzzle, piłki, lalki, samochodziki i inne zabawki dla najmłodszych) 

f) Organizacja 5 różnych konkursów dla dzieci wraz z nagrodami dla laureatów (15 nagród 
o wartości 20 złotych brutto za każdą nagrodę) 

g) Zapewnienie stanowiska malowania twarzy (namiot z obsługą wraz z atestowanymi 
farbkami do malowania buzi) 

h) Organizacja pokazu dużych baniek mydlanych oraz pokazu tworzenia zwierzątek 
z balonów  

i) Zapewnienie słodyczy (200 lizaków i 200 cukierków) oraz ich rozdawanie przez 
animatorów podczas imprezy  

j) Zapewnienie opieki medycznej – ratownik medyczny wraz ze sprzętem spełniającym 
wymogi ustawy o imprezach masowych 

k) Zapewnienie kredy kolorowej do malowania na betonie w miejscu wyznaczonym przez 
organizatora  

l) Zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy 

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy: 

a) udostępnienie miejsca na organizację imprezy: przy budynku Świętokrzyskiego 
Urzędu  Wojewódzkiego wraz z miejscami parkingowymi dla uczestników imprezy 



b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji wszystkich atrakcji dla dzieci oraz 
nagród w konkursach podczas imprezy. 

 


