Załącznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/124/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zmodyfikowany z dnia 06.05.2016 r.

Organizacja pikniku rodzinnego dla pracowników Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowym
zorganizowaniu pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, którego uczestnikami będą
pracownicy PIWet-PIB wraz z rodzinami oraz zapewnienie wyżywienia uczestnikom
pikniku według założeń opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zorganizuje piknik rodzinny zgodnie z projektem
zaakceptowanym przez Zamawiającego przy następujących założeniach:

i

programem

a) Piknik rodzinny będzie imprezą na świeżym powietrzu o charakterze rodzinnym.
b) Termin i czas trwania pikniku rodzinnego: wybrany przez Zamawiającego dzień 03
lub 10 czerwiec 2016 roku w godzinach 15:30 – 19:00.
c) Szacowana liczba uczestników 140 osób w tym:
- 65 osób dorosłych,
- 5 dzieci w wieku 0-3 lata,
- 20 dzieci w wieku 3-6 lat,
- 35 dzieci w wieku 7-10 lat,
- 15 dzieci w wieku 10-14 lat.
d) Miejsce zorganizowania pikniku rodzinnego: teren sportowo-rekreacyjny (na
wyłączność) wskazany przez Wykonawcę na terenie Puław lub najbliższej okolicy do
5 km. Teren powinien być ogrodzony i/lub w prawidłowy sposób zabezpieczony pod
względem bezpieczeństwa uczestników pikniku rodzinnego a zwłaszcza dzieci. Liczba
udostępnionych miejsc na terenie pikniku ustalona zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej – nie mniejsza niż
150.
3. Planowany program pikniku:
a) godz. 16:00 rozpoczęcie spotkania przez prowadzącego, przedstawienie dostępnych
atrakcji, otwarcie punktu gastronomicznego, uruchomienie atrakcji.
b) godz. 19:00 zakończenie pikniku.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić:
a) wydzielone miejsce zabezpieczone przed słońcem i/lub deszczem do konsumpcji,
które powinno być wyposażone w stoły i ławy do siedzenia dla uczestników pikniku
rodzinnego oraz uzyska zgodę właściciela lub zarządcy terenu,
b) motyw przewodni pikniku rodzinnego,

c) profesjonalnego prowadzącego gwarantującego prawidłowe wykonanie usługi,
d) kadrę przebraną tematycznie i gwarantującą prawidłowe wykonanie usługi,
e) oprawę muzyczną (sprzęt, zestaw nagłośnieniowy),
f) materiały niezbędne do realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych,
g) organizację gier i zabaw rodzinnych dla dzieci,
h) konkursy dla dzieci z nagrodami (nagrody za udział w konkursach zapewnia
Zamawiający),
5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić:
a) catering w formie bufetu szwedzkiego,
b) wyżywienie dla wszystkich uczestników typu:
kiełbaski, szaszłyki drobiowe, pieczone ziemniaki lub frytki, dodatki (tj. m.in.
musztardę, ketchup, pieczywo),
owoce,
słodkości: mix muffinek, rogaliki z nadzieniem, wafelki z nadzieniem,
napoje bezalkoholowe (bez ograniczeń): soki, woda mineralna gazowana i
niegazowana, kompot owocowy, herbata z cytryną, cukier,
c) talerzyki, sztućce i kubki jednorazowego użytku do napoi zimnych i gorących.
6. Wykonawca zapewni toaletę oraz miejsce do mycia rąk.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostawy energii i wody na czas trwania
pikniku we własnym zakresie.
8. Zamawiający powiadomi wykonawcę e-mailem lub telefonicznie najpóźniej 7 dni przed
planowanym terminem organizacji pikniku rodzinnego o faktycznej liczbie osób
biorących udział w imprezie.
9. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji lub zmianę terminu organizacji pikniku
rodzinnego na 3 dni przed jego terminem w przypadku gdy prognoza pogody przewiduje
ciągłe opady deszczu, burze lub niską temperaturę niesprzyjającą do realizacji programu
artystycznego dla dzieci bądź wskutek działania siły wyższej.
10. Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowego scenariusza pikniku
rodzinnego.
11. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa uczestników w czasie
trwania imprezy oraz odpowiada za zabezpieczenie ppoż, w tym zapewni drogi
ewakuacyjne zgodnie z przepisami prawa.
12. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje regulamin imprezy.

