
Rzgów, 20.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiający :

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie 

2. Przedmiot zamówienia:

Zapewnienie pełnej obsługi sanitarnej oraz ustawienie płotków zaporowych podczas imprezy 

plenerowej organizowanej w ramach tegorocznych obchodów Dni Rzgowa w dniu 24 sierpnia 2019

roku w Rzgowie zgodnie z  Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz. U. z 2015r. poz. 2139), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.

z 2016r. poz 191), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

Szczegóły przedmiotu zamówienia: 

1. dostawa w dniu 24.08.2019 r. do godz. 12.00 na miejsce wskazane przez Zamawiającego i 

serwisowanie 16 szt. toalet standard + 4 szt., umywalek– dla publiczności (w tym jednej dla osób 

niepełnosprawnych i jednej z umywalką)   oraz 4 szt. toalety VIP dla artystów, 

2. usunięcie ustawionych sanitariatów po zakończanej imprezie, nie później niż do godz. 8.00 w 

dniu 25.08.2019 r.,

3. montaż i demontaż płotków zaporowych wygradzających teren imprezy masowej (do 1000 m), 

strefę organizatora oraz drogi ewakuacyjne (w przybliżeniu: 130 mb barierek lekkich, 25 mb. - 

policyjnych).

Termin realizacji zamówienia:

24.08.2019

Termin składania ofert:

27.02.2019 do godz. 15.00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Letniskowa 6 lub drogą

elektroniczną  na  adres:   j.rakowska@gok.rzgow.pl z  tematem:  OFERTA ZABEZPIECZENIE

SANITARNE I PŁOTKI 

Kryterium oceny ofert:

najniższa cena 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

mailto:j.rakowska@gok.rzgow.pl


Joanna Papuga Rakowska, j.rakowska@gok.rzgow.pl 

Planowany program imprezy:

15.30 – 16.30 – grupy artystyczne GOK-u / lokalne  występy artystyczne

16.30 – 16.45 – uroczyste otwarcie Dni Rzgowa

16.45 – 18.00 – Kabaret RAK

18.00 – 19.30 – koncert włoski w wykonaniu Stefano Terrazino z zespołem,

20.00 – 21.00 - gwiazda wieczoru – Grzegorz Hyży,

21.00 – 22.00 -  taniec ognia/dyskoteka

Ewentualne  pytania  prosimy kierować do  dyr.  GOK-u  Joanna  Papuga Rakowskiej   na  adres

j.rakowska@gok.rzgow.pl . 
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