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ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie: zapewnienia zaplecza technicznego oraz organizacji strefy 

gastronomicznej i rekreacji podczas wydarzenia pn. „Dni Lidzbarka”  

  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku planuje realizację imprezy plenerowej o charakterze 

kulturalno-rozrywkowym w dniach 29-31.07.2022 r., pn.: Dni Lidzbarka  

W związku z tym Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku zamierza powierzyć ich 
organizację  podmiotowi trzeciemu zajmującemu się prowadzeniem działalności gastronomicznej 
podczas imprez masowych.  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku planuje realizację imprezy plenerowej o charakterze 

kulturalno-rozrywkowym w dniach 29-31.08.202 2r.  

Program imprezy:  

Miejsce: Park sportowo – rekreacyjny ul. Garbuzy 13-230 Lidzbark  

Piątek 29 lipca   

17:00 - Lidzbarski Korowód Jednorożca ulicami miasta - zbiórka plac przy OSP Lidzbark   

17:30 - Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Lidzbark  

17:45 - Uroczyste otwarcie Dni Lidzbarka   

18:00 - Wręczenie Nagród Burmistrza Lidzbarka za wybitne osiągniecia w nauce, artystyczne oraz 

biletów na „Wyjazd Moich Marzeń” 18:30 - Koncert zespołu New Smile  

19:30 - Koncert Klaudii Zielińskiej   

21:30 - Koncert Gwiazdy Wieczoru - BOYS  

23:00 - dyskoteka pod gwiazdami - Dj Pablo Escobar  

Sobota 30 lipca  

10:00 - Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Lidzbarka na Plaży Miejskiej  

11:00 - Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn - Orlik Garbuzy  

Muzyczna scena Dni Lidzbarka - Park Sportowo Rekreacyjny przy Małym Jeziorku  

17:00 - Koncert zespołu Perfekcyjni - przeboje zespołu Perfekt    

18:30 - Koncert zespołu Echoes of Pink Floyd - cover band   

20:00 - Koncert - Nowakowsky z zespołem   

21:00 - konkursy dla publiczności  

21:30 - Koncert Gwiazdy Wieczoru - Patrycja Markowska  

23:00 - 1:00 -  Zabawa pod chmurką  

Niedziela 31 lipca   

14:00 - Zlot Motocyklowy - zbiórka motocykli na Placu Hallera   

14:30 - parada motocykli ulicami miasta  

15.00 - przyjazd po paradzie do Parku Sportowo-Rekreacyjnego przy Małym Jeziorku - prezentacja 

motocykli  

15:30 - Turniej Rad Osiedlowych    

18:00 - Koncert Gwiazdy Zlotu Dżem Cover Band Blues Station   

19:00 - Zabawa dla publiczności  
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W związku z powyższym MGOK w Lidzbarku zamierza powierzyć organizację  stref 
astronomicznej, rekreacyjnej oraz zaplecza technicznego podmiotowi trzeciemu na zajmującemu się 
organizacją imprez plenerowych (w tym imprez masowych).   
W przypadku organizacji strefy gastronomicznej i rekreacyjnej powierzenie odbywać się będzie na 

zasadzie wyłączności.   

Celem imprezy jest rekreacja dla mieszkańców Lidzbarka,  promocja miasta.   

Warunki:  

I. Termin organizacji imprezy: 29-31.07.2022 r.  

II. Miejsce: Park Sportowo-Rekreacyjny przy Małym Jeziorku w Lidzbarku, 13-230 Lidzbark, ul. 

Garbuzy  

III. Zakres zadań, obowiązków i uprawnień Oferenta  

1.Organizacja strefy gastronomicznej  

1.1 Strefa musi być zorganizowana zgodnie z przepisami o organizacji imprez masowych  

1.2 Wykonawca przejmuje wszelkie zobowiązania i uprawnienia z tytułu prowadzenia 

działalności gastronomicznej i posiada w tym zakresie wszelkie zezwolenia i opinii;  

1.3 Wykonawca przejmuje na wyłączność obsługę handlowo – gastronomiczną, w której 

zakres wchodzi:  

A. Sprzedaż niskoprocentowego alkoholu oraz innych napojów 

bezprocentowych  

B. Sprzedaż kiełbasy, karkówki z grilla   

C. Zabezpieczenie strefy w 50 kompletów ławostołów wraz z 

parasolami  IV. Organizacja wydarzenia powinna obejmować następujące elementy:  

2. Organizacja strefy rekreacji  

2.1 zapewnienie urządzeń rekreacyjnych obejmujących karuzele oraz inne urządzenia mechaniczne  

dmuchane konstrukcje (zamki, zjeżdżalnie, itp.); 3. Organizacja zaplecza technicznego:  

3.1. zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnie z riderami wykonawców*;  

3.2  koncerty odbywać się będą na scenie mobilnej o wymiarach 8x6 – scena zaakceptowana przez 

głównych wykonawców tj. Patrycję Markowską i zespół Boys.  

*ridery dostępne na oficjalnych stronach wykonawców podanych w ppkt. 3.2  

V. Kryteria oceny  

O ewentualnym wyborze oferty decydować będzie:  

1. wysokość kwoty jaką oferent jest w stanie zaoferować na rzecz MGOK za wyłączność w 

przypadku strefy gastronomii i strefy rekreacji;  

2. wysokość kwoty na jaką oferent wyceni usługę zapewnienia nagłośnienia i oświetlenia;  

3. atrakcyjność proponowanej oferty;  

4. doświadczenie Wykonawcy w zakresie organizacji imprez o charakterze rekreacyjnym;  

5. ocena realnego wykonania zobowiązania; VI. Finanse i rozliczenia  

1. Wpłata środków finansowych za przyznanie wyłączności zostanie dokonane przez Oferenta 

na podane przez MGOK konto bankowe. Na zaakceptowaną przez MGOK kwotę Oferent 

otrzyma potwierdzenie w formie rachunku.  MGOK nie jest płatnikiem VAT.  

2. Szczegóły dotyczące obowiązków po stronie Oferenta  zawarte będą w odrębnej umowie. 

VII. Oferta powinna zawierać  dane zawarte w  załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

Oferty należy składać do dnia 8 lipca 2022 r. do godz. 14.00 drogą mailową na adres 

sekratariat@mgoklidzbark.com   
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zastrzega sobie możliwość zaproszenia Oferentów do negocjacji, 
podpisania umowy lub potraktowania niniejszego ogłoszenia jako rozeznania rynku.  

  

  

  

  

  

  

Załącznik nr 1  

Nazwa Oferenta …..............................................  

Adres  ….......................................... nr NIP …....................................... nr 
KRS/ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej …..................................... 
kontakt (tel., adres e-mail) …........................................................  
  

  

  

  

  

…..................................................................  

data, podpis  i pieczęć Wykonawcy  

  

  

OŚWIADCZENIE  OFERENTA  

  

I. W ramach realizacji zlecenia zobowiązuję się do:   

1. Zapewnienia osób posiadających doświadczenie i kwalifikacje pozwalające na realizację 

usługi na odpowiednim poziomie.   

2. Zapewnienia sprawnych, atestowanych urządzeń i sprzętów niezbędnych, do realizacji 

programu we własnym zakresie oraz ich transportu na miejsce realizacji.   

3. Uregulowania płatności z tytułu wszelkich zobowiązań z podwykonawcami w ramach 

realizowanego zadania.  Ponadto oświadczam, że:   

1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, akceptuję warunki w nim zawarte i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń.   

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym.  3. Oświadczam, iż sytuacja finansowa Oferenta umożliwia wykonanie niniejszego 

zamówienia zgodnie z wymogami ogłoszenia.   

4. W przypadku przyznania mojej firmie zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Ogłaszającego.   

  

…..........................................................                                                     …........................................  

Data i miejsce                                                                                                   Podpis  i pieczęć Oferenta  


