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Informacje o wyborze oferty 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:  
Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20-go Października 30, 63-000 Środa 
Wielkopolska e-mail: projekt.kultura@oksroda.pl  tel./fax. 61 285-23-05. 
 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja warsztatów wspinaczkowych wraz z 
zapewnieniem  ścianki wspinaczkowej – skały, obsługi technicznej oraz niezbędnego sprzętu 
wspinaczkowego w dniach:  
- 4 czerwca godz. 13.00 – 19.00 
- 5 czerwca godz. 11.00 – 19.00  
na terenie Parku Łazienki w Środzie Wielkopolskiej w ramach projektu: „Promocja 
dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń 
kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
 
Po stronie oferenta leży:  
1. Dostarczenie, montaż i obsługa ścianki wspinaczkowej 
2. Przeprowadzenie warsztatów wspinaczkowych 
3. Obsługa techniczna oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu 
 
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 
wymagania: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.. 
3. Posiadają aktualne i obowiązujące w dniach trwania imprezy (w dniach 4-5 czerwca 2016) 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
 
 
 

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły 2 oferty:  

Dynamiksport.pl Anna Hamrol, 64-200 Wolsztyn – 3500 zł brutto  

Sportimpreza  ul. Kasztanowa 6 55-106 Zawonia – 7000 zł brutto  

 

W wyniku złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę 

 

Dynamiksport.pl Anna Hamrol, 64-200 Wolsztyn – 3500 zł brutto  
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