
Załącznik nr 1 .1. do Formularza Ofertowego 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowej organizacji „Pikniku 

rodzinnego” dla pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów (impreza zamknięta).  Organizacja 

pikniku będzie się składała z części artystycznej oraz organizacyjno – technicznej.  

Do zadań Wykonawcy będzie należała organizacja i realizacja Pikniku rodzinnego, zgodnie z poniższymi 

warunkami: 

 

I. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PIKNIKU:  

1. Miejsce realizacji: Boisko piłkarskie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni ul. Białogórska 28.  

2. Termin realizacji: 10 września 2022 r. w godz. od 15:30 do 22:00 plus czas niezbędny Wykonawcy na 
przygotowanie terenu do prawidłowego wykonania usługi (montaż urządzeń) oraz demontaż 
infrastruktury technicznej. Ostateczna ilość dni zostanie uzgodniona z Wykonawcą po wizji lokalnej w 
terenie. 
 

II. PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW: 

1. ok. 1500 osób, które otrzymają opaski umożliwiające wejście (impreza zamknięta). 

 

III. CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA (10.09.2022 w godz. 15:30 – 20:30): 

1. Animacje i atrakcje dla dzieci – co najmniej 7 animatorów zabawy, w tym: 

a) Zabawy animacyjne (kolorowe chusty, tunele animacyjne, „magiczne spodnie”, bańki mydlane XXL 

– co najmniej 3 animatorów, 

b) Stanowiska do malowania twarzy – co najmniej 2 osoby, 

c) Stanowisko do wyplatania warkoczyków – co najmniej 2 osoby. 

2. Atrakcje dmuchane dla dzieci: 

a) Struktury dmuchane – 3 szt. wraz z obsługą (należy uwzględnić koszt transportu, montażu i 

demontażu): 

- Zjeżdżalnia dwuślizgowa o minimalnych wymiarach 8m dł., 8m szer., 

- Zjeżdżalnia o minimalnych wymiarach 8m dł. , 8m szer., 

- Tor przeszkód o długości minimum 10 m. 

b) Eurobungy – 4 stanowiska wraz z obsługą (należy uwzględnić koszt transportu, montażu i 

demontażu). 

3. Konferansjer – Sławomir Janelt (prowadzenie całości Pikniku). 

4. Prowadzenie zawodów sportowych „Z energią do mety” – I tura zawodów prowadzona przez 

Sławomira Janelt (orientacyjne godziny od 16:10 do 16:45).  

5. Koncert Greckiej Grupy ORFEUSZ ze Zgorzelca (orientacyjne godziny od 16:45 do 17:45). 

6. Prowadzenie zawodów sportowych „Z energią do mety” – II tura zawodów prowadzona przez 

Sławomira Janelt (orientacyjne godziny od 17:45 do 18:15). 

7. Power – Dance – prowadzone przez Sławomira Janelt (orientacyjne godziny od 18:15 do 19:15) 

8. Prowadzenie zawodów sportowych „Z energią do mety” – III tura zawodów prowadzona przez 

Sławomira Janelt z ceremonią medalową (orientacyjne godziny od 19:15 do 20:00). 

9. Występ Agnes (orientacyjne godziny od 20:00 do 20:45). 

10. Koncert Zespołu PECTUS (orientacyjne godziny od 21:00 do 22:00). 

 

W zawodach ujętych w pkt. 4, 6 i 8 będą uczestniczyli Pracownicy Oddziału Elektrownia Turów oraz Spółek 

powiązanych (zapisy oraz nagrody organizuje PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów). W gestii prowadzącego 

zawody będą propozycje konkurencji sportowych do akceptacji przez Zamawiającego. 

 



Załącznik nr 1 .1. do Formularza Ofertowego 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
IV. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA: 

1. Pokrycie kosztów ZAIKS. 

2. Wynajem zadaszonej sceny o minimalnych wymiarach 10m x 10m z oświetleniem oraz wieżami pod 

nagłośnienie z zachowaniem wymagań określonych w riderach technicznych Artystów (należy 

uwzględnić koszt transportu, montażu i demontażu). 

3. Wynajem nagłośnienia zgodnie z riderami technicznymi Artystów, w szczególności zespołu PECTUS 

wraz z pokryciem dźwiękiem murawy boiska (należy uwzględnić koszt transportu, rozstawienia i 

demontażu). 

4. Wynajem oświetlenia multimedialnego zgodnie z riderami technicznymi Artystów (należy uwzględnić 

koszt transportu, montażu i demontażu). 

5. Wynajem stabilnych płotków zabezpieczających strefę z przodu sceny oraz jej bokach z 

uwzględnieniem garderoby dla Wykonawców (należy uwzględnić koszt transportu, montażu i 

demontażu). 

6. Realizacja video z obsługą 1 kamery – ekran 4m x 3m plus obsługa kamery (należy uwzględnić koszt 

transportu, montażu i demontażu).  

7. Wynajem namiotu służącego jako garderoba wraz z oświetleniem, wyposażeniem w ławostoły, lustra 

oraz z uwzględnieniem innych wymagań określonych przez Wykonawców z uwzględnieniem obsługi 

(należy doliczyć koszt transportu, montażu i demontażu). 

8. Wynajem usługi hotelowej dla Wykonawców oraz obsługi technicznej zgodnie z wymaganiami 

Wykonawców. 

9. Wynajem 2 hali namiotowych bez podłogi z oświetleniem – łącznie ok. 1600m2 (2 hale namiotowe do 

ustawienia obok siebie o wymiarach 20m x 40m x 3m każda) (należy uwzględnić koszt transportu, 

montażu i demontażu). 

10. Wynajem ławostołów – 158 kpl (należy uwzględnić koszt transportu, rozstawienia i złożenia). 

11. Wynajem parkietu tanecznego – 100m2 (należy uwzględnić koszt transportu, montażu i demontażu). 

12.  Wynajem agregatów prądotwórczych 2 szt., 120kW każdy, dla części artystycznej oraz urządzeń 

gastronomicznych wraz z rozdzielnicami oraz kablami (dla części gastronomicznej należy przewidzieć 

2 rozdzielnice z różnymi wyjściami oraz kabel zasilający dla urządzeń gastronomicznych łączna 

długość sekcji gastronomicznej ok. 58 metrów) do ceny należy doliczyć rozdzielnice dla urządzeń 

zabawowych oraz sekcji artystycznej zgodnie z riderami technicznymi Artystów, koszt paliwa, 

całodzienną obsługę elektryka oraz najazdy. 

13. Wynajem produktów marki TOI TOI – 16 kabin z umywalkami, w tym jedna dla osoby 

niepełnosprawnej (należy uwzględnić koszt transportu, rozstawienia, odbioru i serwisu końcowego). 

14.  Do realizacji części organizacyjno- technicznej należy uwzględnić występ Orkiestry Reprezentacyjnej 

(Big Band) PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów (co najmniej 5 mikrofonów). 

 

Do oszacowania kosztów proszę uwzględnić: obsługę imprezy, nadzór nad prawidłowością przebiegu imprezy 

oraz programem artystyczno-rozrywkowym, nadzór techniczny, ubezpieczenie, transport ciężarowy, montaż i 

demontaż urządzeń. 

 

Ustawienie i rozłożenie elementów infrastruktury uzgodnione będzie z Zamawiającym.  

 


