
Opis przedmiotu zamówienia 

 część pierwsza - 3.  Gdańsk Maraton 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

• Termin realizacji zamówienia: 09.04.2017    

 

Inne istotne warunki zamówienia: 

a. Praca masażystów w godzinach 11:30 – 16:00. 

b. Masaż nóg zawodnika ma być wykonywany przez dwóch masażystów i trwać  

10 minut ( +/- 30 sekund). 

c. Wykonawca musi posiadać OC działalności na kwotę nie mniejszą, niż 100 000 zł 

d. Masażyści posiadający wykształcenie kierunkowe, co najmniej: 

• 2-letnie technikum masażu 

• Studenci w trakcie specjalizacji (Studia Fizjoterapii, III rok i wyżej) 

e. Zleceniobiorca we własnym zakresie zapewni: 

• środki do dezynfekcji,  

• środki czystości, 

• oliwkę do masażu, 

• podkłady papierowe, 

• ręczniki papierowe, 

• jednakowe koszulki dla masażystów, 

• transport 44 masażystów w dniu 09.04.2017 (masażyści muszą dotrzeć na Amber 

Expo najpóźniej na godz. 09:00), 

• transport 22 stołów do masażu wraz z rozstawieniem, do Amber Expo w dniu 

08.04.2017,w godzinach 12:00 – 16:00, 

• odbiór stołów w dniu 09.04.2017, w godzinach 17:00 – 18:00. 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia część druga 

 - Triathlon Gdańsk 2017 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

• Termin realizacji zamówienia:16.07.2017  

 

Inne istotne warunki zamówienia: 

a. Praca masażystów w godzinach 11:30 – 16:00. 

b. Masaż nóg zawodnika ma być wykonywany przez dwóch masażystów i trwać  

10 minut ( +/- 30 sekund). 

c. Wykonawca musi posiadać OC działalności na kwotę nie mniejszą, niż 100 000 zł 

d. Masażyści posiadający wykształcenie kierunkowe, co najmniej: 

• 2-letnie technikum masażu 

• Studenci w trakcie specjalizacji (Studia Fizjoterapii, III rok i wyżej) 

e. Zleceniobiorca we własnym zakresie zapewni: 

• środki do dezynfekcji,  

• środki czystości, 

• oliwkę do masażu, 



• podkłady papierowe, 

• ręczniki papierowe, 

• jednakowe koszulki dla masażystów, 

• transport 24 masażystów w dniu 16.07.2017, 

• transport 12 stołów do masażu wraz z rozstawieniem, w miejsce wskazane przez 

zamawiającego, przy Molo w Brzeźnie w dniu 16.07. w godzinach 6:00 – 8:00, 

• odbiór stołów w dniu 16.07.2017, w godzinach 16:30 – 18:30. 

 

 


