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Załącznik nr 1b 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część B 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie organizacji przestrzeni targowej i wystawienniczej oraz 

animacji w ramach organizowanych w dniu 20.08.2021 r. w Gorzowie Wielkopolskim Targów Ekonomii 

Społecznej. Targi odbędą się w godz. 12-17.  

2. Miejsce i termin realizacji usługi: 20.08.2021 r., Gorzów Wielkopolski, Stary Rynek. Stoiska i 

infrastruktura będzie przygotowana do godziny 10.00 w dniu targów. Odbiór przygotowanej powierzchni 

targowej odbędzie się z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.  

3. Do zadań Wykonawcy należeć będzie przygotowanie przestrzeni wystawienniczej i targowej, 

obsługa techniczna targów oraz zapewnienie programu animacyjno-rozrywkowego. 

4. Usługa przygotowania przestrzeni wystawienniczej i targowej będzie polegać na: 

a) organizacji transportu i logistyki oraz przygotowaniu przestrzeni wystawowej poprzez:  

- zabezpieczenie sprzętu niezbędnego do organizacji powierzchni wystawienniczej targów takich jak: 

stoły wystawiennicze, ławy, krzesła, śmietniki, umywalnia przenośna, namioty, sztalugi, ławo-stoły, 

scena/podest sceniczny i inne niezbędne do realizacji usługi w następującej ilości:  

1. namioty wystawiennicze o długości 50 mb; namioty szybko rozkładalne o minimalnym rozmia-

rze 3 x 3 m 

2. stoły dla wystawców – 15 szt. o minimalnym rozmiarze 200 cm x 70 cm 

3. krzesła dla wystawców – 30 szt. 

4. instalacja elektryczna dla 20 punktów wystawienniczych 1 i 3 fazowa (organizacja i koszt podłą-

czenia do sieci po stronie Wykonawcy) 

5. lodówka przeszklona na napoje – 1 szt. 

6. umywalnia przenośna – 1 szt. 

7. lada sałatkowa – 1 szt. 

8. ogródek konsumpcyjny: 

- parasole – 3 szt. 

- stoliki – 12 szt. 

- krzesła – 36 szt. 

9. mała scena/podest sceniczny o minimalnym rozmiarze 4 x 6 m z nagłośnieniem (2 mikrofony + 

podpięcie do nośnika) 

10. śmietniki o minimalnym rozmiarze 60 l. – 4 szt. 

11. słupki ograniczające przejście – 10 mb. 

12. lampa balon – 1 szt. 

13. ławostoły (komplet: stół  + 2 szt. ławek min. trzyosobowe ) – 20 kpl. 

14. zabezpieczenie toalety typu toi-toi – 1 szt. 

- organizacji transportu i logistyki oraz przygotowaniu przestrzeni wystawowej, w tym: załadunku, 

rozładunku, ustawieniu, montażu i demontażu w/w sprzętu 
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- przewozie ww. sprzętu na miejsce targów 

 

b) obsłudze technicznej polegającej na: 

- organizacji i zapewnieniu kompleksowej oprawy i obsługi technicznej, a także sprzętowej,  

- przygotowywaniu zaplecza technicznego stoisk wystawienniczych, w tym gastronomicznych, 

- prawidłowej obsłudze i eksploatacji urządzeń podczas targów. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) w zakresie realizacji usługi. 

6. Usługa zapewnienia programu animacyjno-rozrywkowego skierowanego do dzieci i młodzieży 

podczas trwania targów w godzinach 14.00-18.00, polegać będzie na zorganizowaniu:  

- gier i zabaw muzycznych np. animacje i konkursy (z zabezpieczeniem nagród w postaci drobnych 

słodyczy, np. lizaków, cukierków) skierowane do różnych grup wiekowych, zabawy ruchowe dla dzieci, 

tańce animacyjne, gry wieloformatowe, muzyczne zgadywanki itp.  

- malowania twarzy – dla 100 dzieci 

- przedstawienia/spektaklu interaktywnego, włączającego publiczność: dzieci i młodzież – o czasie 

trwania minimum 1 godzina. 

- kącika zabawowego (np. prace plastyczne, łowienie rybek, rzut na kiwającą się gąsienicę, malowanki 

itp.). 

  

 

 

 


