Załącznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/237/16

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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, którego uczestnikami będą pracownicy PIWet-PIB
wraz z rodzinami według założeń opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zorganizuje piknik rodzinny zgodnie z programem zaakceptowanym przez
Zamawiającego przy następujących założeniach:
a) Piknik rodzinny będzie imprezą zamkniętą na świeżym powietrzu.
b) Termin pikniku rodzinnego: 02 wrzesień 2016 roku.
c) Czas trwania pikniku rodzinnego: w godzinach 15:30 – 19:00.
d) Miejsce zorganizowania pikniku rodzinnego: teren PIWet-PIB w Puławach.
e) Szacowana liczba uczestników 160 osób w tym:
- 71 osób dorosłych,
- 20 dzieci w wieku 0-3 lata,
- 29 dzieci w wieku 4-6 lat,
- 29 dzieci w wieku 7-10 lat,
- 11 dzieci w wieku 10-14 lat.
f) Liczba uczestników może ulec zmianie. Zostanie ona podana Wykonawcy (e-mailem
lub telefonicznie) 7 dni przed terminem realizacji usługi. Ostateczna liczba
uczestników pikniku zostanie podana na 3 dni przed terminem realizacji usługi.
Dopuszcza się zmianę liczby uczestników maksymalnie o +/- 10%.
3. Planowany program pikniku:
a) godz. 15:30 rozpoczęcie spotkania
i uruchomienie dostępnych atrakcji.
b) godz. 19:00 zakończenie pikniku.

przez

prowadzącego,
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4. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) prowadzenie pikniku rodzinnego,
b) zapewnienie oprawy muzycznej (sprzęt, zestaw nagłośnieniowy),
c) zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych,
d) organizacja gier i zabaw rodzinnych i dla dzieci, takich jak m.in. biegi w workach,
przeciąganie liny, narty wieloosobowe, mega twister, potrójne spodnie, mega klocki,
strzelanie do celu i inne zaproponowane przez wykonawcę,
e) organizacja konkursów dla dzieci z nagrodami (nagrody za udział w konkursach
zapewnia zamawiający),
f) zapewnienie odpowiedniej ilości animatorów do obsługi zabaw.
5. Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowego scenariusza pikniku
rodzinnego.
6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje regulamin imprezy.

