
Chocz, 14.04.2014r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 14/2014 
 

 

 

Szanowni Państwo, 
  

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę organizacji pokazu 

historycznego  podczas „Obchodów 720-lecia Chocza” w dniu 1 maja 2014r 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji pokazu historycznego  podczas „Obchodów 

720-lecia Chocza” w dniu 1 maja 2014r. na terenie klasztoru oo. franciszkanów w Choczu. 

 

Specyfikacja zamówienia:  

Osada Rycerska – obozowisko z czasów monarchii piastowskiej 

 

Osada  musi być zainstalowana na terenie klasztoru oo. franciszkanów w Choczu ( namioty 

muszą posiadać konstrukcję stelażową , które będą stać na podłożu nieutwardzonym).  

W skład obozowiska muszą wejść cztery namioty, skóry, kotły, sprzęty codziennego użytku, 

uzbrojenie, naczynia, stanowiska rzemieślników.  

Na terenie obozu muszą być zorganizowane  pokazy inscenizujące średniowieczne życie, 

średniowieczną zbrojownię ( prezentacje pancerzy z możliwością przymierzania), 

przymierzalnia strojów, tkanie na bardzie, wybijanie monet średniowiecznych, wypiek 

podpłomyków. Program działań na terenie osady musi obejmować pokazy walk, rzemiosł, 

konkursów rycerskich, gier i zabaw średniowiecznych  

Program osady musi być prowadzony przez rycerza –konferansjera. 

Walki muszą posiadać bogatą narrację, a ich fabuła nawiązywać do starodawnych legend oraz 

wydarzeń historycznych z dziejów Chocza. 

Po zapoznaniu się z życiem obozu piastowskiego musi rozpocząć się blok konkursowy                 

( strzelanie z łuku, kuszy, miotanie toporem  i oszczepem).   

Dla zwycięzców muszą być przygotowane nagrody ( np. zawieszki słowiańskich 

wojowników). Po zakończeniu konkursów muszą nastąpić pokazy walk (np. inscenizacja 

bitwy Bolesława Chrobrego z Rusinami – pokaz prowadzony w staropolskim języku). 

 Po prezentacji  walk musi rozpocząć się kolejny blok konkursowy ( nauka fechtunku, 

ścinanie głów kapusty, walki na miękkie poduchy etc.) W odpowiednim czasie specjalny 

pokaz walk w kręgu. Pomiędzy walkami i konkursami publiczność musi być zapraszana do 

obozowiska, gdzie w sposób stały prezentowane będą wymienione wyżej atrakcje. 



 

Termin realizacji: 1 maja 2014r. od godziny 13.00 do 19.00 

Opis sposobu przygotowania oferty:  

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę według wzoru, który stanowi 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; 

3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę; 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Warunki płatności: Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury/rachunku po zrealizowaniu 

zamówienia. 

 

 

Wymagany termin związania z ofertą: 90 dni 

 

Kryterium wyboru Wykonawcy – najniższa cena 100% 

 

 

Ofertę należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury lub przesłać za 

pośrednictwem poczty na adres: 

 

  

 

                               

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 kwietnia 2014r . o godzinie 15:00. Oferty złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie www.chocz.pl zostanie 

opublikowana notatka z wyboru Wykonawcy. 

  

- Załącznik nr 1– wzór oferty, 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury 
Ul. Żeromskiego 2 

63-313 CHOCZ 


