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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest 

1. Zakres zamówienia: przygotowanie i organizacja wydarzenia profilaktycznego 

realizowanego w trakcie Mazowieckiego Zlotu Rodzin Abstynenckich Julinek 2019.  

 

− Zapewnienie cateringu (kuchnia polowa z wojskową grochówką) wraz z obsługą, 

− Zapewnienie sprzętu i obsługi do  zorganizowania biegu przełajowego i nordic-walking, 

− Zapewnienie 2 wykładowców - specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w 

rodzinie, 

− Zapewnienie materiałów promujących wydarzenie, 

− Zapewnienie matrycy do wykucia (odznak) okolicznościowych, 

− Zapewnienie gadżetów na dzień sportu, 

− Zapewnienie pokazu sztuk walki – taekwondo lub aikido, 

− Zapewnienie strzelnicy, 

− Zapewnienie sceny  

 

Termin realizacji zamówienia. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dniu 5 ( wykład/warsztat)  i 6 lipca 2019 (dzień 

sportu + wykład/warsztat) roku w godzinach 10-17 podczas Mazowieckiego Zlotu Rodzin 

Abstynenckich Julinek 2019. 

Miejsce realizacji zamówienia. 

Teren Szkoły Cyrkowej Julinek 1, Leszno k. Warszawy. 

Liczba uczestników:  

300 osób. 

 

2. Wykonawca zapewni catering wraz z obsługą: 

1) Dla wszystkich uczestników wydarzenia (300 osób) – 700 porcji. 

2) Dostępny 6 lipca  w godz. 10-17. 

3) W formie kuchni polowej (zupa grochowa z dodatkiem wystarczającej ilości pieczywa), 
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4) Wystarczającą ilość misek, łyżek i serwetek dla 700 porcji. 

5) Wyżywienie dla wszystkich uczestników wydarzenia musi być zapewnione w odpowiednich 

ilościach. 

6) Świadczenie usług żywienia musi być godne z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, 1669, 2136, 227, 2242, 

2244, 2245). 

7) Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. 

 

Serwis gastronomiczny: 

1) Serwis gastronomiczny musi obejmować: przygotowanie posiłku, wydawanie go uczestnikom 

Wydarzenia, sprzątanie po wydaniu posiłków.  

2) Wykonawca zapewni minimum 2 osoby do sprawnego wydawania posiłków. 

3. Wykonawca zapewni sprzęt i obsługę do zorganizowania biegu przełajowego o Puchar 

Dyrektora MCPS i zawodów nordic walking na dystansie 5 kilometrów.   

 Wykonawca przygotuje plan zawodów oraz trasę biegu przełajowego i nordic walking na 

dystansie 5 kilometrów. 

 Wykonawca zapewni zabezpieczenie i oznakowanie trasy. 

 Wykonawca zapewni obsługę biegu (sędziowie). 

 Wykonawca zapewni medale dla uczestników biegu w ilości 200 sztuk. 

 Wykonawca zapewni 50 mini statuetek dla najmłodszych uczestników biegu. 

 Wykonawca zapewni 6 pucharów dla zwycięzców biegu – trzech pierwszych kobiet i trzech 

pierwszych mężczyzn. Puchary będą w kolorach 2x złote, 2x srebrne, 2x brązowe z informacją  

o zajętym miejscu w zawodach. 

 Wykonawca zapewni pomiar czasu wraz z niezbędnym sprzętem i obsługą. 

 Wykonawca zapewni pakiety startowe w których będzie numer startowy przyczepiany na agrafki 

do koszulki wraz z chipem liczącym indywidualny czas każdego uczestnika biegu. 

 Wykonawca zapewni biuro zawodów. 

Wykonawca zapewni możliwość zapisu na bieg. 

Wykonawca zapewni podium do dekoracji zwycięzców biegu. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dwóch wykładowców psychologów – 

specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień do poprowadzenia wykładów i 

warsztatów. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dwóch wykwalifikowanych osób prowadzących 
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wykłady/warsztaty (w wymiarze 1 godziny dydaktycznej - każdy), zajmujących  się tematyką 

profilaktyki uzależnień i przemocą w rodzinie, 

Wymagane kwalifikacje wykładowcy: 

a) posiada wykształcenie wyższe II stopnia, 

b) w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził co najmniej 50 godzin dydaktycznych (1 h = 45 

minut) szkoleń/warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów promocyjnych dostępnych na 

wydarzeniu:   

Wykonawca zapewni osobę, która wykona grafikę na materiały promocyjne. 

Wykonawca zapewni 2 rollupy (85x 200 cm), 2 banery (wymiary: 2x2,3 m), 200 sztuk znaczków 

przypinanych do klapy tzw przypinki (średnica: 5 cm), opaski odblaskowe z logo (300 sztuk), 

tekstylną ściankę reklamową lub PCV bez stelaża (2x3m) 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia matrycy/kuźni do wykonania znaczków 

okolicznościowych. 

Wykonawca dostarczy matrycę do wykonania znaczków okolicznościowych w wymiarze 2,5 cm 

+- 30%, które uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość robić na miejscu. 

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gadżetów na dzień sportu podczas 

Wydarzenia.  

Wykonawca zapewni sprzęt niezbędny do przeprowadzenia gier i zabaw takich jak: pachołki, 

znaczniki, kolorowe taśmy, szarfy, kręgle, tarcze z rzutkami, woreczki z piaskiem lub grochem, 

chustka hanza, lina do przeciągania. 

Wykonawca zapewni sprzęt do grania w piłkę nożną (10 piłek, 2 bramki), w piłkę siatkową (5 

piłek, siatka ), w piłkę koszykową (2 piłki, mini kosz), do ping-ponga (40 piłeczek, 6 rakietek, 

tenisowe (10 sztuk). 

Wykonawca zapewni materiały biurowe: kredki (40 opakowań), flamastry (40 opakowań), pineski 

(5 opakowań), taśmy klejące (10 sztuk), sznurki. 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia animacji w postaci pokazu sztuk walki: 

Wykonawca zapewni pokaz sztuk walk teakwando lub aikido, który będzie trwał od 0,5 do 1 

godziny.  

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia mobilnej strzelnicy.  

Wykonawca zapewni mobilną strzelnicę, składająca się ze stanowiska z wiatrówką i śrutem. 
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Wykonawca zapewni obsługę pracownika, który będzie pilnował bezpieczeństwa i instruował 

uczestników. 

Wykonawca zapewni usługę na 4 godziny wydarzenia.  

 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sceny wraz z obsługą techniczną. 

Wykonawca zapewni scenę o powierzchni w przedziale 15-20 metrów kwadratowych, wraz z 

zapleczem technicznym (schody, oświetlenie)  transportem, montażem i demontażem.  

 

 

 

 


