Załącznik nr 2 do OWZ
ZP.272.12.2019

Opis przedmiotu zamówienia
I.

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa usługa organizacji pikniku promującego projekt „Aktywna Dolina
Rzeki Warty” w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”
II.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na
przygotowaniu i przeprowadzeniu pikniku promującego projekt „Aktywna Dolina Rzeki
Warty”.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty, który jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój
gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej.
Lokalizacja, w której organizowany będzie piknik:
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Dolna 41, 98-220 Zduńska Wola
Termin pikniku : 29 września 2019 r.,
Czas trwania pikniku: orientacyjnie od 14.00 do 17.00. Dokładny czas trwania pikniku
zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zakres zamówienia obejmuje minimum organizację następujących wydarzeń
w trakcie trwania pikniku:
1. Zabawy dla najmłodszych uczestników pikniku:
Wymagania Zamawiającego:
Zapewnienie następującego sprzętu, wraz z jego obsługą i osobą odpowiedzialną za
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników: mini karuzela (1 szt.), zamek dmuchany (1
szt.).
Ponadto Zamawiający wymaga zapewnienia animatora (min. 2 osoby), który podczas
całego pikniku będzie prowadził zabawy z dziećmi oraz organizacji i prowadzenia
konkursów z nagrodami (min. 4 rodzaje konkursów).
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Nagrody: Zamawiający zapewnia gadżety promocyjne ADRW do przekazania
uczestnikom konkursów organizowanych przez Wykonawcę.
2. Zawody sportowe dla dzieci, w tym:
- wyścigi rowerowe dla dzieci w następujących kategoriach: 1. do 10 lat i 2. 11-15 lat –
wyścig będzie odbywał się na terenie PMOS, trasa i długość wyścigu do ustalenia z
Zamawiającym.
Od Wykonawcy wymaga się:
- zapewnienia rowerów (15 sztuk rowerów z kaskami i ochraniaczami dla uczestników do
10 lat i 15 sztuk rowerów z kaskami i ochraniaczami dla uczestników w przedziale 11 – 15
lat, którzy nie będą dysponowali własnym sprzętem),
- zorganizowania wyścigów, tj. zapewnienia bezpieczeństwa na trasie, wyznaczenia linii
startu i mety, wyznaczenia trasy przy użyciu własnych środków,
- ufundowania nagród dla najlepszych uczestników w każdej z kategorii (5 nagród w
każdej kategorii o wartości min. 50 zł za nagrodę) oraz medali dla wszystkich uczestników
wyścigów (przewidywana liczba uczestników w obydwu kategoriach wiekowych: 100
osób).
Zamawiający zabezpieczy w formie nagród dodatkowych/pocieszenia gadżety promocyjne
ADRW do przekazania uczestnikom zawodów organizowanych przez Wykonawcę.
3. Konkurencja nordic walking dla dorosłych – konkurencja będzie odbywać się na terenie
PMOS, dokładna trasa i długość wyścigu do ustalenia z Zamawiającym.
Od Wykonawcy wymaga się:
- zorganizowania wyścigu, tj. zapewnienia bezpieczeństwa na trasie,
- wyznaczenia linii startu i mety, wyznaczenia trasy przy użyciu własnych środków,
- ufundowania nagród dla najlepszych uczestników (3 puchary i nagrody rzeczowe o
wartości ok. 150 zł za każdy zestaw).
Zamawiający zabezpieczy gadżety promocyjne ADRW do przekazania uczestnikom
zawodów organizowanych przez Wykonawcę oraz kijki do nordic walking w ilości 20
kompletów.
4. Przeprowadzenie szkolenia/pokazowego kursu poprawnego chodzenia „nordic walking”
- przeprowadzona przez trenera, bezpośrednio przed - konkurencją nordic walking dla
dorosłych. Czas trwania szkolenia/pokazowego kursu: około pół godziny.
5. Spotkanie autorskie z postacią ze świata cyklistów np. Adamem Chałupskim, Michałem
Franaszkiem, Włodkiem Bykowskim, Dominikiem Szmajda, turystyki rowerowej lub inną
osobą z podobną pasją– do uzgodnienia. Zapewnienie gościa oraz moderatora spotkania po
stronie wykonawcy.
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6. Grillowanie.
Po stronie Wykonawcy będzie leżeć zapewnienie grilla (min. 2 stanowiska) wraz z opałem
i bieżącą obsługą, zapewnienie produktów na grill w postaci kiełbasy (min. 100 g/porcja),
chleba krojonego, musztardy i co najmniej dwóch rodzajów keczupu, papierowych
talerzyków i jednorazowych sztućców, grillowanie i wydawanie posiłków. Przewidywana
ilość uczestników, dla których należy przygotować bezpłatne porcje: 300 osób.
7. Przejażdżki konne dla dzieci (bezpłatnie)
Od Wykonawcy wymaga się zapewnienia możliwości bezpłatnych, dziesięciominutowych
przejażdżek konnych dla dzieci do lat 13 przez cały czas trwania pikniku, wraz z
zapewnieniem osoby obsługującej, wydzieleniem terenu do przejażdżek oraz prowadzenia
ich w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo zarówno osób jeżdżących, jak i
innych uczestników pikniku.
8. Pokaz funkcjonowania sprzętu w siłowni zewnętrznej z udziałem trenera, możliwość
skorzystania z urządzeń przez uczestników pikniku - opieka instruktora przez cały czas
trwania pikniku, krótkie pokazy. Mini-konkurs dla publiczności.
Od Wykonawcy wymaga się obsługi zawodów przez trenera/instruktora oraz zapewnienia
bezpieczeństwa dla uczestników zawodów. Zamawiający zabezpieczy gadżety promocyjne
ADRW do przekazania uczestnikom zawodów organizowanych przez Wykonawcę.
9. Fotobudka – bezpłatna możliwość korzystania przez uczestników pikniku.
Od Wykonawcy wymaga się dostarczenia i bieżącej obsługi fotobudki przez cały czas
trwania pikniku, oraz dostarczenia niezbędnych materiałów do jej funkcjonowania przez
czas trwania wydarzenia.
10. Wykonawca zapewni osobę prowadzącą całe wydarzenie.
11. Wykonawca zapewni nagłośnienie odpowiednie dla wydarzenia.
12. Wykonawca przygotuje plakat promujący wydarzenie w wersji elektronicznej (format
plakatu do ustalenia z Zamawiającym) i przekaże Zamawiającemu na tydzień przed
organizacją wydarzenia.
13. Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC wydarzenia.
14. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy scenariusz pikniku w terminie
do 13 września 2019 r.
15. Wykonawca weźmie udział w spotkaniu organizacyjnym na terenie Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż do dnia 20 września 2019r.
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UWAGA DOTYCZĄCA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH:
1. Wszystkie produkty żywnościowe zapewnione przez Wykonawcę muszą być
bezwzględnie świeże. Musza charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu
do użytych składników oraz estetyki podania i spełniać normy jakości produktów
spożywczych.
2. Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., Nr 1541 ze zm.).

UWAGA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAWODÓW
KONKURENCJI WYSIŁKOWYCH:

SPORTOWYCH ORAZ

Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę zawodów sportowych oraz pozostałych
konkurencji w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. Po stronie
Wykonawcy będzie leżeć zapewnienie wszelkiego niezbędnego sprzętu do organizacji
pikniku oraz obsługi medycznej na cały czas jego trwania.
Wykonawca zapewni wodę dla wszystkich uczestników zawodów sportowych i
konkurencji wysiłkowych w ilości min. 650 butelek o pojemności ok. 0,5 l/ butelka.
UWAGA DOTYCZĄCA PUCHARÓW i NAGRÓD:
Zamawiający wymaga, aby puchary i nagrody rzeczowe opatrzone były logotypem
projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty” (logotyp zostanie przekazany przez
Zamawiającego Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu) oraz informacją o
współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Zastosowane logotypy muszą być zamieszczone zgodnie z zapisami zawartymi w
Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w
zakresie informacji i promocji stanowiącym załącznik nr 4 do Opisu Warunków
Zamówienia, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie
i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 5 do
Opisu Warunków Zamówienia oraz zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej
Województwa Łódzkiego stanowiącą załącznik nr 6 do Opisu Warunków Zamówienia.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
III. Odbiór zamówienia:
Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół wykonania usługi po realizacji
wydarzenia.
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W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej określeń odwołujących się
bezpośrednio do norm, aprobat, certyfikatów, znaku towarowego, patentu, oznaczenia
pochodzenia służą one określeniu minimalnych cech technicznych i jakościowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych
materiałów i elementów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że
zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe
(technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji przetargowej oraz
posiadać będą certyfikaty i aprobaty równoważne do wskazanych w dokumentacji
przetargowej. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania
charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się
w dokumentacji.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i
materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty
w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne
tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom
postawionym w dokumentacji przetargowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały
równoważne muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów opisanych
w dokumentacji przetargowej.
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