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Promocja Województwa Opolskiego jest realizowana w ramach projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

Gminy Kluczbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

 

Kluczbork, dnia 03.04.2014 r. 
IE.042.3.2014.EB 
 

 
ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA  OFERT NA REALIZACJ Ę ZADANIA   

pn. „Organizacja imprezy towarzyszącej obchodom Święta Województwa Opolskiego” 
 
Uprzejmie zapraszam do przedstawienia oferty na organizację imprezy promocyjnej towarzyszącej 
obchodom Święta Województwa Opolskiego realizowanej w ramach projektu „Opolskie kwitnące 
muzycznie III” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013, zgodnie z poniższą specyfikacją. 
 
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia: 
 
Miejsce: Kluczbork, Rynek 
Termin: 01 maja 2014r. w godz. 16:30-20:30 
 
Wynajęcie sprzętu (wraz z obsługą) niezbędnego do organizacji imprezy towarzyszącej obchodom 
Święta Województwa Opolskiego, która odbędzie się 01 maja 2014r. w Kluczborku. 
 
Charakterystyka wynajmowanego sprzętu: 
a) dwa urządzenia dmuchane (tzw. dmuchańce) o następujących cechach: 

- 1 zjeżdżalnia dwutorowa z jednym torem wspinania dla dzieci (wymiary: szerokość: ok. 5-6 m x 
długość: ok. 8-9 m x wysokość całkowita: ok. 7-8 m, zjazd z wysokości: ok. 3-4 m) 

- 1 plac zabaw zawierający m.in.: zjeżdżalnię/e (z jednej lub obu stron), basen z piłeczkami, 
nadmuchiwany plac do skakania oraz plac/labirynt z przeszkodami (wymiary: szerokość: ok. 9-10 m 
x długość: ok. 10-12 m x wysokość całkowita: ok. 4-5 m, zjazd z wysokości: ok.3-4 m) 

b) sprzęt winien być przeznaczony dla dzieci w wieku od 3-4 lat 
 

 
----------------------------------------------------------- 
 
Terminy dostarczenia wynajętego sprzętu: 01.05.2014 r. (Kluczbork, Rynek, gotowość wykorzystania 
sprzętu - godz. 16:30, zakończenie: godz. 20:30) 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100 %. 
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 08.04.2014 r. do godz. 12.00 w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1. 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2014r. o godz. 12.15 w Urzędzie Miejskim 
w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (pokój nr 138). 
 
Osoba do kontaktu – Ewa Bukowska (tel. kontaktowy: 77/ 418 4768) 
 
 
/-/ Jarosław Kielar 
Burmistrz Miasta Kluczborka 
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