
 
 
 
    
 
 

  
Dyrektor Miejskiego O środka Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach 
 

w zwi ązku z realizacj ą projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Stawiam na siebie!”  
w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społeczne j” 

Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywne j integracji przez o środki pomocy społecznej” 
 

informuje, że poszukuje 
osób/podmiotów dysponuj ących terenem odpowiednim do zorganizowania festynu 

i świadcz ących usługi gastronomiczne 
 

Opis przedsięwzięcia: 
W sierpniu 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach planuje zorganizować jednodniowy, zamknięty, plenerowy 
festyn „prorodzinny”, skierowany przede wszystkim do Uczestników realizowanego projektu oraz ich dzieci, a także dzieci 
uczęszczających do świetlic środowiskowych działających na terenie Siedlec (impreza przewidziana dla ok. 250 – 300 osób) . 
Celem festynu ma być nie tylko zapewnienie rodzinom miłego spędzenia czasu wolnego, ale przede wszystkim pokazanie, jak rodzice 
wspólnie z dziećmi mogą się bawić i twórczo spędzać razem czas. Podczas festynu chcielibyśmy zaproponować dzieciom zajęcia 
nastawione na rozwijanie zdolności emocjonalnych, społecznych, ruchowo – manualnych i sensorycznych. Festyn połączony zostanie 
z obchodami Święta Latawca oraz występem teatru ulicznego. 
 
Oczekiwania: 
� dysponowanie odpowiednim, do organizacji plenerowego festynu, terenem znajdującym się w Siedlcach (najlepiej ogrodzonym) 
� udostępnienie sceny 
� zapewnienie nagłośnienia wraz z obsługą techniczną   
� świadczenie usługi gastronomicznej (herbata, cukier, napoje gazowane i niegazowane, woda mineralna, pączki, drożdżówki, 

cukierki czekoladowe, kiełbaska z grilla, pieczywo, ogórek kiszony, ketchup, musztarda) 
� udostępnienie odpowiedniej liczby toalet i umywalek z bieżącą wodą 
� zapewnienie ławek i stolików z parasolami 
� zapewnienie dekoracji terenu balonami 
� zapewnienie pomieszczenia stanowiącego zaplecze m.in. dla organizatorów festynu, aktorów teatru ulicznego, animatorów zabaw 
� udostępnienie namiotów lub/i zadaszonych budynków w przypadku złej pogody 
� posiadanie kadry oraz dysponowanie zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania usługi 
� ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na terenie, na którym odbędzie się festyn 
� doświadczenie w organizowaniu imprez plenerowych 
� mile widziane dysponowanie sprzętami do zabaw (takimi jak np.: huśtawki, zjeżdżalnie, baseny z kulkami)   
 
Wymagane dokumenty: 
� oferta ze szczegółowym kosztorysem (w tym wyszczególnieniem cen jednostkowych) 
� zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
� zaświadczenie Regon (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
� zaświadczenie NIP (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
  
 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
� stopień spełnienia wyżej opisanych oczekiwań  
� doświadczenie w organizowaniu imprez plenerowych 
� cena 
 
 
Zainteresowane osoby/podmioty prosimy o złożenie w kancelarii tut. Ośrodka oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej 
kopercie do dnia 01 czerwca 2010 r. do godz. 15 00 z dopiskiem: dotyczy wynaj ęcia terenu na zorganizowania festynu  
i świadczenia usługi gastronomicznej  (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). 
   
Bliższych informacji na temat organizowanego festynu udzielają pracownicy Działu Analityczno – Programowego MOPR: pokój nr 40,  
telefon 25-632 57 04 wew. 42 lub 14.                  
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