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17/UI/ZP/442/2016 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
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 podanie ceny brutto zabezpieczenia 
technicznego (płotki zaporowe niskie, płoty budowlane wysokie, namioty, komplety 
biesiadne, stoły koktajlowe) imprez 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 
 
Warunki zamówienia:   
Zamówienie obejmuje transport, montaż i demontaż ww. sprzętu zgodnie z harmonogramem 
stanowiącym załącznik nr 1. 
 
 
 
Bardzo proszę o podanie ceny brutto za wyżej wymienioną usługę.  

 

 

Ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 19 maja 2016 roku na adres mailowy 

projekt.kultura@oksroda.pl  
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Załącznik nr 1 
 
Harmonogram zabezpieczenia technicznego. 
 
1. Namioty  
- 3 namioty 6 x 12 m  28 - 29 maja -  Park Łazienki 
 
2.  Komplety biesiadne: 
-  ławki i stoły 15 kpl na 28-29 maja - Park Łazienki  
-  26 pełnych kpl. 27 maja – uroczysta sesja Rady Miasta Advalorem Koszuty  
-  ławki - 50 szt + stoły 6 szt. na dni 23, 24, 25, 31 maja, 2,3 czerwca – Park Łazienki  
-  ławki - 40 szt (bez stołów)  5 czerwca - Stary Rynek  
-  10 stołów koktailowych - 27 maja - uroczysta sesja Rady Miasta Advalorem Koszuty 
-  10 stołów koktailowych - 28-29 maja - Park  Łazienki  
-  10 stołów biesiadnych - 28-29 maja - Park Łazienki  
  
3. Płoty zaporowe: 
-  60 sztuk płotów zaporowych 22 maja - Stary Rynek  
-  10 sztuk 23 maja - 5 czerwca – Park Łazienki  
-  60 sztuk płotków zaporowych  28-29 maja – Park Łazienki 
-  10 sztuk 1 czerwca - Stary Rynek  
 
4. Płoty budowlane - wysokie:  
 
- 20 sztuk płotów budowlanych -  28-29 maja - Park Łazienki 
 
 
5. Krzesła składane 
 
- 200 sztuk -  - 27 maja - uroczysta sesja Rady Miasta Advalorem Koszuty. 

 


