
 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 
„Promocja i informacja” 

 

Przasnysz,    14 maja 2015r. 

Zamawiający: Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej 

Tytuł Projektu: 
Oznakowanie, rozbudowa i promocja szlaku frontu wschodniego I 
wojny światowej 

Przedmiot 
zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 
Zamawiającego: 
1) Przygotowanie oraz promocja 3 pikników historycznych.  
a) Piknik historyczny – 11 lipca 2015r. w Jednorożcu. 
W ramach zadania zleca się organizację rekonstrukcji bitwy 
historycznej z udziałem rekonstruktorów oraz ludności cywilnej – 
minimum 50 osób,  przygotowanie terenu pod piknik, budowę 
dioram – minimum 2 atrapy staropolskich chat, studni z 
żurawiem, wiejskiego podwórka oraz 2 okopy, pokaz 
pirotechniczny podczas rekonstrukcji, wynajem broni z amunicją 
dla 40 rekonstruktorów. Wykonawca zapewnia nagłośnienie 
terenu imprezy. 
b) Piknik historyczny – 12 lipca 2015r. w Przasnyszu. 
W ramach zadania zleca się organizację pikniku z elementami 
rekonstrukcji życia ludności i żołnierzy z udziałem 
rekonstruktorów – minimum 30 osób,  przygotowanie terenu pod 
piknik, budowę dioram. Wykonawca zapewnia nagłośnienie 
terenu imprezy. Wykonawca zapewni obsługę drezyn 
rowerowych oraz kolejki wąskotorowej w godzinach trwania 
pikniku – 13.00-17.00. 
c) Piknik historyczny – 27 września 2015r. w Górkach. 
Podczas pikniku historycznego wykonawca zapewni zaplecze 
higieniczno-sanitarne w postaci TOI-TOI w godzinach trwania 
pikniku. Wykonawca zapewnia przejazdy drezynami oraz koleją 
wąskotorową podczas trwania imprezy. 
2) Promocja projektu nastąpi poprzez: wykonanie tablicy 
informacyjnej, zakup 3 banerów, ulotek – 1000 sztuk (do rozdania 
podczas pikniku) i plakatów informacyjnych (50 sztuk). Plakaty 
należy rozkolportować na ternie powiatu przasnyskiego i 
powiatów sąsiadujących. Wszelkie materiały promocyjne przed 
wydrukiem będą konsultowane i weryfikowane z Zamawiającym. 
Umowa obejmuje wykonanie strony internetowej. 

Kryterium oceny: 100% najniższa cena 



 

Miejsce 
składania ofert: 

ul. Piłsudskiego 107, 06-300 Przasnysz,  
mail: pshoprzasnysz@gmail.com 

Forma złożenia 
ofert: 

Pisemna zgodnie z wzorem oferty stanowiącej załącznik. 
Dopuszcza się oferty złożone drogą mailową. 

Termin złożenia 
ofert: 

Do 28 maja 2015r.w siedzibie zamawiającego. 

/-/ Jacek Piotrowski 

Prezes PSHO Przasnysz 

( podpis Zamawiającego) 

 
  



 
Odpowiedź na 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 
„Promocja i informacja” 

 

Przasnysz,    14 maja 2015r. 

Zamawiający: Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej 

Tytuł Projektu: Oznakowanie, rozbudowa i promocja szlaku frontu wschodniego I wojny światowej 

Przedmiot zamówienia: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego: 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującego 
zadania: 
1) Przygotowanie oraz promocja 3 pikników historycznych.  
a) Piknik historyczny – 11 lipca 2015r. w Jednorożcu. 
W ramach zadania zleca się organizację rekonstrukcji bitwy historycznej z udziałem 
rekonstruktorów oraz ludności cywilnej – minimum 50 osób,  przygotowanie terenu pod 
piknik, budowę dioram – minimum 2 atrapy staropolskich chat, studni z żurawiem, 
wiejskiego podwórka oraz 2 okopy, pokaz pirotechniczny podczas rekonstrukcji, 
wynajem broni z amunicją dla 40 rekonstruktorów. Wykonawca zapewnia nagłośnienie 
terenu imprezy. 
b) Piknik historyczny – 12 lipca 2015r. w Przasnyszu. 
W ramach zadania zleca się organizację pikniku z elementami rekonstrukcji życia 
ludności i żołnierzy z udziałem rekonstruktorów – minimum 30 osób,  przygotowanie 
terenu pod piknik, budowę dioram. Wykonawca zapewnia nagłośnienie terenu imprezy. 
Wykonawca zapewni obsługę drezyn rowerowych oraz kolejki wąskotorowej w 
godzinach trwania pikniku – 13.00-17.00. 
c) Piknik historyczny – 27 września 2015r. w Górkach. 
Podczas pikniku historycznego wykonawca zapewni zaplecze higieniczno-sanitarne w 
postaci TOI-TOI w godzinach trwania pikniku. Wykonawca zapewnia przejazdy 
drezynami oraz koleją wąskotorową podczas trwania imprezy. 
2) Promocja projektu nastąpi poprzez: wykonanie tablicy informacyjnej, zakup 3 
banerów, ulotek – 1000 sztuk (do rozdania podczas pikniku) i plakatów informacyjnych 
(50 sztuk). Plakaty należy rozkolportować na ternie powiatu przasnyskiego i powiatów 
sąsiadujących. Wszelkie materiały promocyjne przed wydrukiem będą konsultowane i 
weryfikowane z Zamawiającym. Umowa obejmuje wykonanie strony internetowej. 

Kryterium oceny: 100% najniższa cena 

Miejsce składania 
ofert: 

ul. Piłsudskiego 107, 06-300 Przasnysz,  
mail: pshoprzasnysz@gmail.com 

Forma złożenia ofert: 
Pisemna zgodnie z wzorem oferty stanowiącej załącznik. Dopuszcza się oferty złożone 
drogą mailową. 

Termin złożenia ofert: Do 28 maja 2015r.w siedzibie zamawiającego. 

 
Nazwa firmy: 
 
…………………………………………. 
Adres 
 
…………………………………………  
 
………………………………………… 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę brutto: 

 
…………………………………………………………………. zł 

 
 
 

 
……………………………………… 

      Podpis, data i pieczątka firmowa 
 
 

 


