
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Krapkowicach w partnerstwie z 

Gminą Krapkowice, Gminną Biblioteką Publiczną w Walcach oraz Miejską i Gminna Biblioteką 

Publiczną w Zdzieszowicach organizuje na Rynku w Krapkowicach w dniach 18-21.12.2014 r. 

„Krapkowicki Eco Jarmark Bożonarodzeniowy 2014 r.”. 

W związku z tym poszukuje się osoby/podmioty świadczące usługi: 

Lp. Nazwa zadania Jednostka miary Ilość Opis 

1. 
Prezentacja zdrowego stylu 

życia 
usługa 1 

Pogadanka z uczestnikami Jarmarku na temat zdrowego 

odżywiania przez osobę będącą autorytetem w dziedzinie 

zdrowego stylu życia. 

2. 
Wynajem domków 

drewnianych 
usługa 1 

Wynajem 12 domków drewnianych w dniach trwania 

Jarmarku wraz z załadunkiem, montażem, demontażem i 

oświetleniem. (Domki drewniane o konstrukcji nośnej, w 

kolorze brązowym, na jednej ze ścian posiadające co 

najmniej 4 składane półki. Domki otwierane na co najmniej 

3 lady i 3 zadaszenia, z możliwością zamknięcia i 

zabezpieczenia, każdy musi posiadać lampę z kablem 

elektrycznym celem podłączenia do złącza głównego.) 

3. Wynajem namiotów usługa 1 

Wynajem 9 szt. namiotów (o wymiarach 10 x 30 m – 1 szt. 

oraz 3 x 10 m – 8 szt.) w dniach 18-21 grudnia 2014 r. wraz 

z transportem, montażem, demontażem oraz 

wyposażeniem. 

4. Ochrona usługa 1 

Usługa ochraniarska (3 osobowa) zabezpieczająca namioty 

i domki drewniane w porze nocnej (od godz. 20:00 do 

12:00). 

5. 
Wynajem oraz obsługa 

nagłośnienia 
usługa 1 

Wynajem oraz obsługa nagłośnienia podczas trwania 

Jarmarku. 

6. Wynajem sanitariatów usługa 1 
Wynajem 4 szt. przenośnych sanitariatów typu toi toi wraz 

z serwisem. 

7. 
Wynajem ogrodzeń 

przenośnych 
usługa 1 

Wynajem 50 mb ogrodzenia wraz z transportem celem 

zabezpieczenia Jarmarku. 

8. 
Wynajem zaprzęgu 

parokonnego 
usługa 1 

Przejażdżka wokół Rynku zaprzęgiem parokonnym z 

saniami lub bryczką (w zależności od pogody). 

9. Występ zespołu artystycznego usługa 1 
Występ zespołu artystycznego z repertuarem 

Bożonarodzeniowym.. 

10. Konferansjer usługa 1 
Prowadzenie Jarmarku przez Konferansjera podczas 4 dni 

jego trwania. 

11. Szczudlarze usługa 1 
Występ 3 aktorów/animatorów kultury w kostiumach 

świątecznych podczas Jarmarku. 

12. 
Wynajem Mikołaja, Aniołka, 

Diabełka 
usługa 1 

Usługa świadczona przez 3 osoby w czasie trwania 

Jarmarku. 

13. Wynajem Patelni usługa 1 

Usługa polega na przygotowaniu i obsłudze ogromnej 

ogrzewanej patelni o wymiarach co najmniej 130 cm x 280 

cm podczas 2 dni Jarmarku 20-21 grudnia 2014 r., w tym 

przygotowaniu 600 porcji swojskiej kiełbasy, pieczonych 

ziemniaków oraz zasmażanej kapusty. 

 

Powyższe informacje należy traktować jako ofertę wstępną, skierowaną do potencjalnego 

zainteresowanego Wykonawcy. Po wskazaniu od Państwa zgłoszenia (drogą e-mail: 

s.kozba@krapkowice.pl lub telefoniczną 77/4466835) na które oczekujemy do dnia 24.11.2014 r. , do 

godziny 12:00 zostaną Państwo zaproszeni do złożenia oferty, po szczegółowym opisie zadania. 

mailto:s.kozba@krapkowice.pl

