Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i koordynacji działań w ramach
imprezy pn: ”Święto jeża w Mieście Tkaczy” realizowanego w ramach projektu pn: „Miasto Tkaczy
marką regionu łódzkiego – etap II budowy i promocji marki” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20072013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie ceny na zorganizowanie eventu na terenie miasta Zgierza,
(w miejscu wskazanym przez Urząd Miasta Zgierza) w dniu 10.11.2014 r. z udziałem Pani Wandy
Chotomskiej autorki książki pt: „Przygody jeża spod miasta Zgierza” w godz. 10.00-17.00
( 10.00-16.00 działania animacyjne, 16.00-17.00 inscenizacja)
Podczas imprezy Wykonawca musi zapewnić następujące atrakcje:
1. Zorganizować podczas eventu:
- pogadankę z p. Wandą Chotomską, która dotyczyć ma szlaku jeża z miasta Tkaczy – Zgierza opis
szlaku w załączniku nr 3 (za zaproszenie, pobyt i wynagrodzenie p. Wandy Chotomskiej odpowiada
Zamawiający),
-

przeprowadzenie

konkursu

plastycznego

dla

max

50

dzieci

pn:

„Narysuj

jeża

z Miasta Tkaczy – Zgierza”, Wykonawca odpowiada za przygotowanie materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia konkursu, w tym materiałów plastycznych (tak, aby rysunki mogły powstać
w różnych technikach). Nagrody w gestii Zamawiającego,
- animacje dla dzieci: malowanie twarzy, modelowanie balonów, warsztaty kulinarne – zgierskie
jeżyki oraz minimum 3 inne atrakcje ustalone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
- zorganizowanie spotkania edukacyjno-przyrodniczego z udziałem żywych zwierząt - jeży,
-organizacja i prowadzenie quizów oraz konkursów dla dzieci o tematyce związanej z projektem, tj.
związanych z Miastem Tkaczy, Szlakiem jeża,
- konferansjerka podczas eventu,
- przygotowanie i prezentacja inscenizacji pt: „Przygody Jeża spod Miasta Zgierza” z udziałem min
10 osób biorących udział w evencie, , czas trwania 45-60 min, po stronie Wykonawcy należą również
koszty związane z realizacją inscenizacji w tym scenografii,
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- oprawa muzyczna wydarzenia, w tym zapewnienie sprzętu nagłaśniającego, mikrofonu, itp.
potrzebnych do realizacji eventu;
- oznaczenie oraz przygotowanie sali do eventu,
- zapewnienie suszu cateringowego dla uczestników imprezy, podawanego przez przebranego za jeża
animatora (strój jeża zapewni Zamawiający),
- zabezpieczenie prewencyjne medyczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w godz.
10.00 - 17.00 punktu pomocy medycznej,
- sprzątanie całego miejsca imprezy w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu oraz wywiezienie
nieczystości,
- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na wszystkie urządzenia i sprzęty niezbędne do
realizacji przedmiotu zamówienia: certyfikaty posiadające znak bezpieczeństwa, deklarację lub
certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną,
- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo uczestników eventu podczas jego trwania, w tym za
wykorzystywany sprzęt.
2. Wykonanie gry planszowej pn: „Wędrówka jeża do miasta Zgierza”. - scenariusz oparty na bajce
p. Wandy Chotomskiej „Przygody jeża spod miasta Zgierza” oraz zawierający elementy historii
i topografii miasta; szczegółowy scenariusz Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w określonym po
podpisaniu umowy terminie. Gra ma mieć charakter dużego domina z obrazkami, którego kolejne
elementy będą tworzyć drogę jeża (klocki wykonane z materiału typu pcv lub impregnowanego,
odpornego na zarysowania i uszkodzenia o wielkości min. 80 x 40 i grubości, min. 1 cm ); dodatkowe
elementy gry to: czapeczki-jeże dla dwóch drużyn max 6 osobowych (lub inny wspólny element
stroju), karty o wielkości min ¼ A4 z zadaniami (laminowane lub z materiału odpornego na
zabrudzenia i uszkodzenia), akcesoria animacyjne do wykonywania zadań (np. piłka, skakanka, itp.),
pokrowiec do przechowywania i transportu gry, kostka do rzucania o wielkości min 20 cm (lekka,
odporna na zabrudzenia, zarysowania i pęknięcia). Gra musi być oznakowana zgodnie z „Zasadami
Promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego

na

lata

2007-2013”

dostępnymi

na

stronie

internetowej:

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/dokumenty_iz_rpo_wl/podre
czniki_iz_rpowl/wytycznedotyczacepromocjiprojektow. Ponadto

gra musi być przygotowana

w formie elektronicznej. Pliki źródłowe umożliwiające edycję plików, tak aby grę można było
(w odrębnym postępowaniu) powielać w dowolnej technice i rozmiarze. Wykonawca przekaże
na rzecz Zamawiającego prawa autorskie dotyczące powyższej gry.
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