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Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

- przygotowanie programu artystycznego o tematyce świąt Wielkanocnych i przedstawienie go podczas 

imprezy sportowo-rekreacyjnej organizowanej dla przedszkoli

- wymagana obsługa: min. 4 osoby

- własne nagłośnienie min. 2 głośniki aktywne na statywach, mikrofony i scenografia o tematyce 

wiosenno-świątecznej (ścianka-tło oraz elementy przestrzenne)

- przynajmniej jeden artysta śpiewający na żywo, w tym własne kompozycje o tematyce dostosowanej do 

wieku uczestników imprezy (4-6 lat)

- mile widziane dodatkowe atrakcje typu: bańki mydlane, balony, malowanie buzi, fanfary itp.

Informacja o imprezie:

Impreza ma charakter sportowo-rekreacyjny. Każdego dnia w zawodach bierze udział 10 przedszkoli 

(około 400 dzieci). Na środku Areny przygotowanych jest 10 zadań sportowych, każde przedszkole przez 

określony czas stara się to zadania jak najlepiej wykonać. Między konkurencjami sportowymi są przerwy 

na zabawę z artystami przed sceną.  

2.  Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od 13 do 16 marca (4 dni)  , czas trwania imprezy 9.30 -14.00, 

Miejsce: Hala Widowiskowo Sportowa Arena w Poznaniu

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli  dotyczy)  oraz sposób ich weryfikacji  (wymagane dokumenty -

jeżeli dotyczy):

 Prosimy o przedstawienie co najmniej dwóch referencji  dotyczących imprez o podobnych charakterze , w

których  udział  wzięło  co  najmniej  400  uczestników  oraz  informację  o  artyście  śpiewającym  na  żywo

umożliwiającą przesłuchanie jego wykonań

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

Oprócz  ceny  brana  pod  uwagę  będzie  również  ilość  dodatkowych  atrakcji  oraz  zaproponowana

scenografia.

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Na załączonym formularzu. Do oferty prosimy dołączyć zdjęcia scenografii, referencje oraz informację o

artyście śpiewającym na żywo umożliwiającą przesłuchanie jego wykonań.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

 Mailem na adres: mos  @posir.poznan.pl

Osobiście lub listownie na adres: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Spychalskiego 34, 61-553

Poznań z dopiskiem „Oferta MOS”

Termin do 28.03.2018 do godziny 11.00

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Joanna Jańczak  tel. 61 877 23 29 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych. 
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