
Opis przedmiotu zamówienia -  Wynajem wraz z rozstawieniem i obsługą atrakcji dla dzieci na 

potrzeby imprezy 3. Gdańsk Maraton organizowanej przez Gdański Ośrodek Sportu w roku 2017 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, rozstawienie, obsługa i złożenie atrakcji dla dzieci  

w dniach 08 i 09 kwietnia 2017 roku  

2. Określenie wielkości zamówienia oraz terminów realizacji zamówienia na potrzeby 3. Gdańsk 

Maratonu. 

2.1. Wykonawca dostarczy i rozstawi w dniu: 07.04.2017 – w godzinach od 8:00 do 13.30 w hali A 

Międzynarodowych Targów Gdańskich AmberExpo atrakcje dla dzieci opisane  

w pkt. 5 (dalej atrakcje) w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2.2. Wykonawca będzie obsługiwał atrakcje w dniach: 

08.04.2017 w godzinach 08:00 – 20:00;  

09.04.2017 w godzinach 8:00-15:00. 

2.3. Wykonawca zdemontuje atrakcje dnia 09.04.2017 w godzinach od 15:00 do 20:00 

 

3. Terminy dostarczenia i rozstawienia atrakcji mogą ulec zmianie. 

4. Zamawiający informuje, iż ilość atrakcji może zostać pomniejszona. Z tytułu zmniejszenia ilości 

zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

5. Szczegółowy opis atrakcji: 

5.1. Pneumatyczne urządzenie zabawowe – plac zabaw – minimalne wymiary 6m x 5m x 3m – 

obsługa minimum 1 animator. 

5.2. Pneumatyczne urządzenie zabawowe – plac zabaw - minimalne wymiary 8m x 6m x 3m – 

obsługa minimum 1 animator. 

5.3. Zjeżdżalnia duża – minimalne wymiary 12m x 6m x 4m – obsługa minimum 1 animator. 

5.4. Pneumatyczne urządzenie zabawowe – latające piłeczki – minimalne wymiary 10m x 1,5m, 

min liczba dysz wydmuchujących powietrze 8szt – minimalna obsługa 1 animator. 

5.5. Pneumatyczne urządzenie zabawowe - suchy basen z piłeczkami - minimalne wymiary 5m x 

4m x 2,5m. 

5.6. Balonowy Clown (osoba przebrana za clowna)– min 300 balonów - obsługa 1 animator. 

5.7. Malowanie twarzy - 1 stanowisko ( stolik, 2 krzesełka , mokre chusteczki)- farby atestowane 

dla dzieci - obsługa 1 animatora. 

5.8. Drewniane klocki min 6000 szt. – obsługa 1 animator. 

5.9. Stoliki do klocków lego x 2 szt. – cztery siedziska przy nogach stolika, wgłębienie na klocki  

na środku, powierzchnia dostosowana do przyczepiania klocków lego, klocki lego - obsługa 1 

animator. 

5.10. Refleksomierz - 12 punktów świetlnych LED - obsługa 1 animator. 

5.11. Kącik dla najmłodszych ( dzieci w wieku 1-5 lat) – małe zjeżdżalnie plastikowe x 2szt, 

basenik z piłeczkami, dywaniki -2szt, trzy rodzaje klocków - obsługa 1 animator. 

5.12. Gry zręcznościowe 6 stanowisk - obsługa 1 animator. 

5.13. Rzutnica Multimedialna – plansza ( ekran ) rzutnik multimedialny wyświetlający grę 

interaktywną , piłeczki – obsługa minimum 1 animator. 

6. Wykonawca dostarczy zdjęcie każdej atrakcji. 

7. Atrakcje mają być estetyczne tj. czyste, pozbawione jakichkolwiek niebezpiecznych elementów 

dla dzieci. Atrakcje pneumatyczne mają posiadać atest materiału świadczący o jego 

trudnopalności. 



8. Wszelkie materiały użyte przy realizacji atrakcji mają być bezpieczne dla dzieci posiadający 

certyfikat jakości CE. 

9. Wykonawca każdorazowo po rozstawieniu barierek powiadomi Zamawiającego o gotowości  

do użytkowania. 

10. Wycena powinna zawierać ceny jednostkowe poszczególnych atrakcji. 

11. Polisa OC wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 100.000zł 


