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Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Podstawowe informacje o imprezie: 

1) Rodzaj imprezy: kulturalno-rozrywkowa 

2) Data i miejsce: Skansen w Maurzycach, Gmina Zduny – 21 lipca 2019 r.  

3) Oczekiwana liczba uczestników:  2.000 osób. 

4) Liczba pracowników ochrony zabezpieczających imprezę: 32 pracowników ochrony  

(w tym 8 pracowników służb porządkowych i 24 pracowników służb informacyjnych). 

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:  

1. Zapewnienie ochrony imprezy 

 

Wykonawca ma zapewnić 32 pracowników ochrony, w godzinach 11.00 do 23.00 co łącznie da 

384 roboczogodzin) 

Usługa ochrony imprezy obejmować będzie: 

1) Utrzymanie porządku publicznego na terenie imprezy; 

2) Ochronę sceny oraz sprzętu technicznego; 

3) Ochronę przedstawienia obrzędu żniw 

4) Obsługę parkingu przez wyznaczonych pracowników ochrony; 

5) Nadzorowanie bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie;  

6) Niedopuszczanie osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nie przeznaczonych 

dla publiczności; 

7) Niezwłoczne reagowanie na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych 

działań zaradczych; 

8) Niedopuszczanie do wybryków chuligańskich; 

9) Niewpuszczanie na teren imprezy masowej osób posiadających broń, materiały 

wybuchowe lub inne przedmioty niebezpieczne, których użycie może zagrozić życiu  

i zdrowiu ludzi; 

10) System patroli na wyznaczonych trasach, celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestników 

imprezy. 

 

2. Zapewnienie wywozu nieczystości 

 Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie koszy na śmieci wraz z odbiorem odpadów. 

       Usługa obejmować będzie: 

- wynajem 50 szt. koszy na śmieci o pojemności 240 litrów; 

- dostarczenie koszy do Maurzyc w dniu 20.07.2019 r.; 
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- odbiór koszy z odpadami z Maurzyc w dniu 22.07.2019 r. 

 

3. Zapewnienie toalet typu Toy toy 

Wykonawca zapewni 12 toalet przenośnych.  

     Wyposażenie toalet obejmować będzie: 

- pisuar 

- umywalka ze zbiornikiem na wodę 

- dozownik mydła w płynie 

- antypoślizgowa podłoga 

- zamek wewnętrzny 

- lustro 

- wskaźnik damski/męski 

- wskaźnik wolne/ zajęte 

- podajnik ręczników papierowych 

- podajnik na 2 rolki papieru toaletowego 

- system wentylacji 

- bezodpływowy zbiornik z wentylacją 

Usługa wynajmu obejmować będzie: 

- wynajem 12 szt. toalet                                                                                                                                  

- transport do Maurzyc w dniu 20.07.2019 r.- transport z Maurzyc w dniu 22.07.2019 r.                                                                                                                                                                                       

- serwis początkowy i końcowy: 

 

4. Zapewnienie transportu autokarowego na 3 trasach  

Termin świadczenia usługi: 21 lipca 2019r. (1 dzień) 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił do realizacji usługi autobus posiadający 

przynajmniej 50 miejsc siedzących. 

Wymogi stawiane Wykonawcy: 

- utrzymywanie czystości i porządku w autobusie, 

- zapewnienie sprawności technicznej autobusu (w tym ważny przegląd techniczny, 

ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW), 

- przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, apteczka pierwszej pomocy, 

- niezwłoczne zapewnienie rezerwowego autobusu w przypadku awarii używanego 

autobusu, 

- przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych w autobusie pasażerów,  

- zapewnienia odpowiedniego standardu przewozów (zapewnienie ogrzewania/ 

klimatyzacji) 
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- przestrzegania regularności oraz punktualności przewozu zgodnie  

z harmonogramem przejazdów, w tym też odpowiednie reagowanie na warunki 

pogodowe, 

- kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i wykazywać się 

wysoką kulturą osobistą,   

- zapewnienie stałej łączności Zamawiającego z kierowcą/kierowcami. 

 

Trasa 1        

Usługa polegać będzie na przewozie uczestników na trasie: A-B oraz B-A, gdzie: 

A. Miejsce wyjazdu:  Opoczno  

B. Miejsce wydarzenia: Skansen w Maurzycach 

Odległość pomiędzy miejscowością Opoczno (A) a miejscem wydarzenia Skansen 

 w Maurzycach (B), mierzona na podstawie trasy dojazdu autokarem według serwisu 

internetowego Google Maps wynosi 96,7 km. Ostateczna trasa przejazdu do uzgodnienia 

z Zamawiającym. 

 

 Harmonogram świadczenia usługi: 

 

L.p. Data 
Godzina wyjazdu z Opoczna (A) do 

miejsca wydarzenia (B) 

Godzina wyjazdu z miejsca 

wydarzenia (B) do Opoczna (A) 

1 21.07.2019 07:30 21:30 

 

 

Trasa 2 

Opis świadczonej usługi: 

     Usługa polegać będzie na przewozie uczestników na trasie: A-B oraz B-A, gdzie: 

         A.   Miejsce wyjazdu: Sieradz 

         B.   Miejsce wydarzenia: Skansen w Maurzycach 

Odległość pomiędzy miejscowością Sieradz (A) a miejscem wydarzenia Skansen  

w Maurzycach (B), mierzona na podstawie trasy dojazdu autokarem według serwisu 

internetowego Google Maps wynosi 138 km. Ostateczna trasa przejazdu do uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

 

 Harmonogram świadczenia usługi: 
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L.p. Data 
Godzina wyjazdu z Sieradza (A) do 

miejsca wydarzenia (B) 

Godzina wyjazdu z miejsca 

wydarzenia (B) do Sieradza (A) 

1 21.07.2019 07:30 21:30 

 

Trasa 3  

Opis świadczonej usługi: 

 Usługa polegać będzie na przewozie uczestników na trasie: A-B oraz B-A, gdzie: 

A. Miejsce wyjazdu: Łowicz 

B. Miejsce wydarzenia: Skansen w Maurzycach 

Odległość pomiędzy miejscowością Łowicz (A) a miejscem wydarzenia Skansen  

w Maurzycach (B), mierzona na podstawie trasy dojazdu autokarem według serwisu 

internetowego Google Maps wynosi 9 km. 

 

 Harmonogram świadczenia usługi: 

 

L.p. Data 

Godzina wyjazdu z Łowicza 

(A) do miejsca wydarzenia 

(B) 

Godzina wyjazdu z miejsca 

wydarzenia (B) do Łowicza (A) 

1 21.07.2019 09:30 20:30 

2. 21.07.2019 10:30 21:30 

 

5. Zapewnienie inscenizacji obrzędu żniwnego  

Wykonawca  zobowiązuje się zapewnić wynagrodzenie dla Zespołu Boczki Chełmońskie, 

który jako jedyny  Wykonawca deklarował gotowość uczestniczenia w imprezie  

i przeprowadzenia inscenizacji obrzędu żniwnego, w szczególności do   

pokazania starych metod koszenia zboża oraz zwyczajów towarzyszących temu 

wydarzeniu, tzn: 

- krótka opowieść o zwyczaju  żniwnym w Księstwie Łowickim; 

- pokaz koszenia zboża tradycyjnymi narzędziami żniwnymi; 

- poczęstunek dla uczestników ( żniwiarzy i gości ); 

- pokaz tańca ludowego;                                                                                                                                                   

-  czas trwania pokazu 2 godziny. 

6. Zapewnienie transportu wozami drabiniastymi z zaprzęgiem konnym  

Wykonawca  zobowiązuje się zapewnić wynagrodzenie dla podwykonawcy, który jako jedyny  

deklarował gotowość uczestniczenia w imprezie i zapewnienia rekreacyjnej przejażdżki 

wozami drabiniastymi w zaprzęgach konnych po malowniczym terenie maurzyckiego 

skansenu. Ilość wozów drabiniastych- sztuk 4; czas przejażdżki wozem drabiniastym  
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to ok 20 min., wóz zabiera max. 16 osób. Ostateczna trasa przejazdu do uzgodnienia 

 z Zamawiającym. 

 

7. Zapewnienie sceny wraz z obsługą techniczną zgodnie  z poniższymi parametrami:  

- Scena o wymiarach 10 x 8 m wraz z zadaszeniem . 

- Nagłośnienie zgodnie z wymogami ridera.  

- Odpowiednie oświetlenie. 

- Zapewnienie agregatów prądotwórczych. 

- Zapewnienie barierek zabezpieczających lekkich - 50 szt. 

- Gotowość nagłośnienia i oświetlenia w dniu imprezy ustala się w godz. 12.00 - 21.00. 

Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 20-22 lipca 2019r. 

8. Zapewnienie usługi cateringu dla 200 osób  

Planowa usługa obejmuje zapewnienie obsługi, przygotowanie, dostarczenie cateringu  w postaci 

1 dania gorącego – zupy w ilości 300 ml na osobę, kawy i herbaty, wody mineralnej gazowanej  

i niegazowanej w ilości co najmniej 0,5 litra na osobę, soków owocowych w ilości co najmniej 

0,5 litra na osobę, 3 rodzajów ciasta w ilości 250 gram na osobę. 

9. Zapewnienie plakatów promocyjnych A1 

Przedmiotem zamówienia jest wydruk wraz z dostawą do Zamawiającego plakatów promujących 

imprezę.  

Parametry techniczne plakatów: 

1) Nakład: 100 szt 

2) Format papieru: A1 (594x841 mm) 

3) Rodzaj papieru: kreda błysk 170g 

4) Kolorystyka: jednostronnie kolorowe 4+0 CMYK 

5)  Dostarczenie projektu graficznego plakatu w formacie PDF leży po stronie 

Zamawiającego. 

Termin realizacji zamówienia: do 7 lipca 2019 r. 

Dostawa do siedziby zamawiającego.  

 

10. Zapewnienie broszur informacyjnych 

Parametry techniczne broszur: 
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1) Nakład: 2.000 szt.; 

2) Format papieru: DL (99x210 mm); 

3) Rodzaj papieru okładka: kreda błysk 350g; 

4) Rodzaj papieru środek: kreda błysk 170g; 

5) Liczba stron: 40+4; 

6) Kolorystyka okładki: dwustronnie kolorowa 4+4 CMYK; 

7) Kolorystyka środka: dwustronnie kolorowy 4+4 CMYK; 

8) Szycie: zeszytowe po długim boku. 

3. Dostarczenie projektu graficznego broszury w formacie PDF leży po stronie Zamawiającego. 

Termin realizacji zamówienia do 7 lipca 2019 r. 

Dostawa do siedziby zamawiającego.  

 

11. Zapewnienie reklamy w prasie wojewódzkiej 

Wykonawca przygotuje oraz zamieści  na łamach prasy o zasięgu wojewódzkim reklamy imprezy 

plenerowej pod nazwą „Folklor ludowy szyty na miarę” w Skansenie w Maurzycach. 

Parametry ogłoszenia:  

 kolorowe ogłoszenie ramkowe zajmujące ¼ strony wydawnictwa 

(12,79 cm x 17,74 cm.); 

 emisja ogłoszenia w kolejnych wydaniach tytułu prasowego na min. 2 tygodnie 

przed wydarzeniem, tj. od 7 lipca 2019r., obejmuje 6 emisji reklamy; 

 opcjonalnie istnieje możliwość reklamy łączonej (prasa + internet) na portalu 

internetowym wydawnictwa. 

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 20 lipca 2019r. 

12. Zapewnienie spotu radiowego o zasięgu wojewódzkim 

Wykonawca przygotuje/wyprodukuje i zapewni emisję w radio o zasięgu wojewódzkim  spotu 

reklamowego promującego imprezę plenerową.  

Parametry spotu:  

 

 reklama w radio będzie miała na celu poinformowanie i zachęcenie do udziału  

w imprezie plenerowej;  

 zamówienie obejmuje zarówno wyprodukowanie spotu reklamowego jak również 

jego emisję; 

 długość spotu reklamowego określa się na 30 sekund; 

 emisja reklamy rozpocznie się na około 2 tygodnie przed planowanym terminem 

imprezy, tj. około 7 lipca 2019 r.;  

 wymagana ilość emisji to co najmniej 75. 
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13. Zapewnienie  i wypłatę nagród dla laureatów festiwalu muzycznego 

Wykonawca zapewni wypłatę nagród zespołom, które zwyciężą w konkursie/festiwalu 

„Przyśpiewka ludowa” zgodnie z poniższymi kwotami:  

-pierwsze miejsce- nagroda w wysokości 1500 zł 

-drugie miejsce- nagroda w wysokości 1000 zł 

-trzecie miejsce- nagroda w wysokości 500 zł 

14. Zapewnienie reklamy w internecie 

Wykonawca wykona reklamę, która będzie miała postać graficzną ( banneru lub plakatu) w formie 

statycznego obrazu. 

Treść będzie stanowiła szczegółowy program imprezy z podaniem poszczególnych godzin atrakcji 

towarzyszących na scenie.  W materiale znajdzie się informacja o możliwości skorzystania  

z bezpłatnego transportu na trasie Łowicz- Maurzyce - Łowicz. 

Wybór ostatecznej formy i treści reklamy zostanie uzgodniony z Zamawiającym 3 dni  

po podpisaniu umowy.  

Emisja reklamy rozpocznie się około 2 tygodnie przed planowanym terminem imprezy,  

czyli nie później niż 7 lipca 2019 r. , obejmie 14 dni reklamowych i 3 wzory reklamy zatwierdzone 

przez Zamawiającego.  

Opcjonalnie istnieje możliwość reklamy łączonej (internet + prasa) jeśli portal internetowy 

posiada również tradycyjną formę wydania prasowego.   

 


