
 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

                                                     

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową organizację i obsługę imprezy 

plenerowej pn. „Piknik dla dzieci/Impreza plenerowa dla dzieci” dla podopiecznych 

łódzkiej pieczy zastępczej. 

 

a) termin imprezy: 26.05.2019 r.; 

b) czas trwania imprezy: 11:00 – 15:00;  

c) uczestnicy: podopieczni łódzkiej pieczy zastępczej; 

d) szacowana liczba uczestników: 500 osób; 

e) miejsce imprezy: MOSIR 

ul. Karpacka 61 

93-536 Łódź 

 

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie obsługi technicznej i organizacji imprezy 

 

1. Zapewnienie urządzeń zabawowych dla dzieci przez cały okres trwania imprezy, 

posiadających wszystkie certyfikaty i atesty wymagane standardami i odpowiednimi 

przepisami prawa dla tych urządzeń, ustawione przed rozpoczęciem imprezy  

i dostępne w czasie jej trwania wraz z obsługą i nadzorem pod względem zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci z nich korzystających według powszechnie przyjętych 

standardów, zasad i przepisów prawa dotyczących bezpiecznego użytkowania tychże 

urządzeń, w tym:  

a) duża zjeżdżalnia dmuchana (wymiary 12x8x9 m), 

b) zamek do skakania (wymiary 5x5x4 m). 

 

2. Zapewnienie stanowiska florystycznego wraz z odpowiednimi materiałami i obsługą 

potrzebną do przeprowadzenia warsztatów robienia kwiatowych wianków na głowę 

(atrakcja przewidziana łącznie dla 100 osób). 

 

3. Zapewnienie konferansjera prowadzącego całość imprezy z doświadczeniem w 

prowadzeniu imprez dla dzieci i młodzieży z umiejętnością swobodnego 

komunikowania się z publicznością. 

4. Zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego, tj. 5 przenośnych toalet z 

zapewnieniem utrzymania czystości podczas całej imprezy (zapewnienie papieru 

toaletowego przez cały okres trwania imprezy). 

 

5. Zapewnienie kontenera o pojemności 2,5 m3 oraz 10 koszy na śmieci o pojemności 

120 litrów. 

 



 

 

 

6. Zapewnienie (transport, montaż, demontaż i obsługa) sprawnego nagłośnienia  

i pełnego okablowania wszystkich urządzeń, tj. minimum 2x500 W (RMS), mikrofon 

bezprzewodowy. 

 

7. Zapewnienie agregatu prądotwórczego o mocy min. 20 kVA (transport, montaż, 

demontaż, paliwo i obsługa). 

 

8. Zapewnienie 7 stołów w pokrowcach o wymiarach 120x80 cm oraz 7 namiotów  

o wymiarach 3x6 m, w tym: 

a) 5 namiotów i 3 stoły – przeznaczone na stanowiska cateringowe,  

b) 3 namioty i 4 stoły – przeznaczone na stanowiska animacyjne w tym 

stanowisko florystyczne. 

 

9. Wykonawca po zakończeniu imprezy doprowadzi miejsce świadczenia usługi do 

stanu sprzed rozpoczęcia jej świadczenia. 

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie obsługi cateringowej 

 

1. Zapewnienie cateringu wraz z jego obsługą przygotowanego zgodnie z zasadami 

organizacji imprez plenerowych z uwzględnieniem bezpłatnych porcji żywieniowych 

składających się z: 

 

a) Lodów – 1000 porcji (dwie porcje na osobę – min. 50g), 

b) Popcornu – 500 porcji (jedna porcja na osobę – min. 25g). 

   

2. Zapewnienie stanowiska grillowego, w skład którego wchodzą: 2 grille (100x60cm), 

węgiel oraz brykiet (30kg), 3 stoły w pokrowcu o wymiarach 120x80 cm, namiot  

o wymiarach 3x6 m. 

a) Zapewnienie stanowiska z popcornem oraz lodami, wraz z obsługą i urządzeniami 

elektrycznymi (chłodnia, maszyna do popcornu). 

b) Zapewnienie miejsc siedzących dla uczestników imprezy (ławy ze stołami – 16 

kompletów piknikowych 10-osobowych) pod zadaszeniem w formie 4 namiotów  

o wymiarach 3x6 m. 

c) W celu sprawnego obsługiwania stanowisk cateringowych Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia 500 sztuk papierowych opasek na rękę dla uczestników  

z nadrukiem „LODY/GRILL/POPCORN”, na których obsługa będzie zaznaczać 

odbiór posiłków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


