
Ogłoszenie o wszczęciu procedury prowadzonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) 

oraz na podstawie art. 37a Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 194) 

 

Zamawiający: Centrum Kultury Adres: ul. Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój 

 

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) oraz art. 37a Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 194). 

Usługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją „Małopolskiego Festiwalu 

Smaku 2021” w Krynicy-Zdroju w dniach 3-4 września 2021 roku. 

 

Data wszczęcia postępowania: 19.08.2021 r.  

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Stworzenie infrastruktury, zaplecza technicznego, realizacja 

dźwięku i oświetlenia wraz ze świadczeniem działań promocyjnych w ramach Małopolskiego 

Festiwalu Smaku 2021 w Krynicy-Zdroju w dniach 3-4 września 2021 roku. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Zapewnienie stref aktywności (jednolita infrastruktura wraz z wyposażeniem, wszystkie 

elementy infrastruktury muszą zostać obrandowane w spójny, jednolity sposób), w tym: 

● strefę sprzedaży dla producentów żywności (w liczbie 15 stanowisk)  

● strefę Kół Gospodyń Wiejskich (w liczbie 10 stanowisk), 

● strefę relaksu (miejsce do wypoczynku i konsumpcji art. spożywczych), 

● strefę aktywności dla dzieci (miejsce, gdzie zostanie zorganizowana strefa gier i zabaw dla 

dzieci), 

● strefę przeznaczoną dla Województwa (miejsce, gdzie przedstawiciele Województwa oraz 

Gminy będą mogli odbywać spotkania). 

 

Motyw przewodni - Logotyp Małopolski – System Identyfikacji Wizualnej dostępny pod linkiem: 

https://www.malopolska.pl/marka-malopolska/system-identyfikacji-wizualnej-wojewodztwa-

malopolskiego 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich szczegółowych i niezbędnych 

uzgodnień z dysponentem terenu, na którym odbędzie się wydarzenie, w tym do dokonania 

uzgodnień logistycznych (miejsce realizacji, najem terenu, czas rozłożenia wszystkich 

elementów, przejazd samochodów dostawczych przez miasto oraz wjazd na teren organizacji 

wydarzenia, kosze na śmieci, sprzątanie, uzgodnienia i zgody związane z tonażem mobilnych 

stoisk gastronomicznych, ochrona, dostęp do prądu, dostęp do wody, odprowadzenie 

i utylizacja ścieków - w przypadku takiej konieczności) oraz do uzyskania koniecznych 

pozwoleń od właściwych instytucji na organizację wydarzenia plenerowego, prowadzenie 

sprzedaży, prowadzenie degustacji, pozwoleń na działalność stoisk gastronomicznych i strefy 

sprzedaży dla producentów żywności, w tym w szczególności pozwoleń wydanych przez 

https://www.malopolska.pl/marka-malopolska/system-identyfikacji-wizualnej-wojewodztwa-malopolskiego
https://www.malopolska.pl/marka-malopolska/system-identyfikacji-wizualnej-wojewodztwa-malopolskiego


właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną oraz innych niezbędnych opłat i pozwoleń 

związanych z realizacją niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji 

wszystkich stref w taki sposób, aby mogły funkcjonować nieprzerwanie bez względu na 

występujące warunki atmosferyczne, wysokie temperatury, opady deszczu, wiatr, itp. 

Wszelkie koszty wynikające z powyższych zapisów obciążają Wykonawcę. 

3. Wykonawca zapewni  konferansjera/wodzireja/DJ-a –  

Zamawiający preferuje, aby była to osoba szeroko rozpoznawalna (np. prezenter/prezenterka, aktor, 

preferowany celebryta), posiadająca wiedzę z zakresu tożsamości i specyfiki małopolskiej kuchni, 

w tym charakterystycznych potraw, ich historii, tradycji, smaku, doskonale znająca małopolskie 

produkty regionalne i tradycyjne. Do zadań tej osoby/osób będzie należało animowanie 

i prowadzenie aktywności, zabaw, konkursów dla uczestników wydarzenia, prowadzenie 

konferansjerki podczas całego wydarzenia, inicjowanie wywiadów, moderowanie pokazów 

kulinarnych oraz pozostałych Stref obecnych na Festiwalu itp.  

 

4. Wykonawca zapewni małopolskich producentów żywności w liczbie 15 

 

5. Strefa sprzedaży dla producentów żywności 

a) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Strefy sprzedaży dla małopolskich 

producentów żywności, nawiązującej swoją stylistyką do pozostałej infrastruktury 

Festiwalu w postaci 1 stanowiska o powierzchni 6,25m2 (2,5m x 2,5m), zlokalizowanego 

w namiocie typu turek o wymiarach 5mx5m. Wykonawca zobowiązuje się do zaproszenia 

do Strefy sprzedaży małopolskich producentów żywności w liczbie  15, z listy firm 

przekazanej przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

do kontaktu z wystawcami i ustalenia z nimi szczegółów organizacyjno-logistycznych. 

b) Wykonawca zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich formalności związanych z udziałem 

producentów, w tym zapewnienia odpowiednich pozwoleń na sprzedaż produktów 

prowadzenia degustacji, zapewnienia producentom niezbędnych warunków z punktu 

widzenia przepisów prawa i sanepidowskich, (dostęp do wody – co najmniej 

5 dystrybutorów z wodą, zaplecze, toalety, umywalka). 

c) Każde stoisko musi zostać wyposażone w ladę, stabilny regał oraz inne wyposażenie 

uzgodnione z poszczególnymi Wystawcami. Wyposażenie musi być jednolite, spójne, nie 

może nosić śladów użytkowania. 

d) Każde stoisko sprzedażowe musi zawierać informacje o producencie w postaci 

estetycznych tabliczek z nazwą producenta i elementami identyfikacji wizualnej 

Zamawiającego i wydarzenia. Wykonawca zapewni niezbędną infrastrukturę związaną 

z funkcjonowaniem Strefy sprzedaży, w tym dostęp do prądu, zgodnie 

z zapotrzebowaniem Wystawców, a także uzyska pozwolenia, zgody, w tym 

sanepidowskie związane z prowadzeniem degustacji oraz sprzedażą produktów. Sprzedaż 

powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przestrzeganiem 

przepisów sanitarnych, higienicznych, skarbowych (podatkowych), bezpieczeństwa 

publicznego, BHP, przeciwpożarowych, przepisów dotyczących wprowadzenia do obrotu 

towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi 

legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i zasad higieny obrotu 

towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży, do przestrzegania ogólnych 

przepisów prawa i innych, które mają zastosowanie. 



 

6. Strefa Kół Gospodyń Wiejskich 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Strefy Kół Gospodyń Wiejskich, nawiązującej swoją 

stylistyką do pozostałej infrastruktury Festiwalu w postaci 10 stanowisk  o powierzchni 12,5m2 

(5m x 2,5m) zlokalizowanych w namiotach typu turek (5m x 5m) 

7. Strefa Relaksu 

Strefa Relaksu zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie strefy gastronomicznej pomiędzy 

pozostałymi strefami ma być miejscem, w którym można usiąść, zjeść, zrelaksować się, a także 

skorzystać z innych atrakcji. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Strefy Relaksu w postaci 

8 szt. parasoli o kwadratowym poszyciu o wymiarze minimum 2,5 x 2,5 m w kolorze ecri oraz 

30 kompletów drewnianych stołów z ławami zapewniających miejsce wypoczynku dla uczestników 

wydarzenia. 

a) Strefa Relaksu musi pozostawać w czystości, w jej pobliżu muszą znajdować się kosze na 

śmieci, które będą na bieżąco opróżniane, a Strefa Relaksu powinna być na bieżąco 

sprzątana. 

b) Strefa Relaksu powinna działać z zachowaniem obowiązujących norm prawnych i zasad 

bezpieczeństwa. 

8. Strefa aktywności dla dzieci  

a) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Strefy aktywności dla dzieci, funkcjonującej 

przez cały czas trwania imprezy, nawiązującej swoją stylistyką do pozostałej infrastruktury 

Festiwalu, będzie to miejsce gdzie zostanie zorganizowana strefa gier i zabaw dla dzieci. 

Strefa aktywności dla dzieci wyposażona będzie w niskie stoliki i krzesła dla minimum 15, 

maksymalnie 20 dzieci. Meble muszą być tak dobrane, aby służyły zarówno aktywnościom 

plastycznym jak i zabawie. Strefa aktywności dla dzieci powinna działać z zachowaniem 

wszelkich przepisów związanych z prowadzeniem tego typu działalności, w tym przepisów 

bezpieczeństwa. 

b) Żadne elementy wyposażenia nie mogą nosić śladów użytkowania, wszelkie uszkodzenia, 

muszą być na bieżąco naprawiane, lub w przypadku braku możliwości naprawy 

poszczególne elementy muszą być wymieniane na nowe.  

c) Wszystkie konstrukcje w Strefie aktywności dla dzieci muszą być wypoziomowane, 

poziomowanie musi być estetycznie zamaskowane i bezpieczne do użytkowania przez 

dzieci. 

d) Wykonawca opracuje całodzienny program aktywności dla dzieci zapewni wszelkie 

materiały do jego realizacji. Program ma opierać się na zabawach i zajęciach kojarzących 

się z wakacjami. Program zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego nie 

później niż 3 dni przed imprezą. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich 

uwag Zamawiającego.  

e) Wykonawca zapewni animatorów (minimum 2 osoby) posiadających wykształcenie 

pedagogiczne, uprawniania do pracy z dziećmi oraz niezbędne akcesoria do prowadzenia 

aktywności dla dzieci podczas wydarzenia. 

9. Strefa przeznaczona dla Zamawiającego: 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zamkniętej Strefy dla Zamawiającego dla minimum 

6 osób. Wszystkie konstrukcje w Strefie przeznaczonej dla Zamawiającego muszą być 

wypoziomowane, poziomowanie musi być estetycznie zamaskowane. Wyposażenie strefy i meble 

muszą być spójne z pozostałymi strefami. 



 

10. Inne wymogi dotyczące funkcjonowania wszystkich stref i zobowiązania Wykonawcy: 

Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia wszelkich obowiązków organizatora: 

a) Zapewnienia koordynatora wszystkich wydarzeń z cyklu z minimum 3 letnim 

doświadczeniem w organizacji podobnych eventów w tym plenerowych, który jest 

zobowiązany do stałego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego oraz stawiania się 

na spotkania do siedziby Zamawiającego przez niego organizowane. 

b) Zapewnienia spójności wizerunkowej i scenograficznej wszystkich Stref tj. utrzymanie ich 

w tej samej konwencji, wykonanie z podobnych materiałów, zapewnienia modułowości, 

z wyraźną ekspozycją systemu identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego. 

c) Zapewnienia działania wszystkich Stref w godzinach ustalonych z Zamawiającym bez 

względu na warunki atmosferyczne. 

d) Zapewnienia transportu, montażu oraz demontażu elementów niezbędnych do 

zorganizowania wszystkich Stref. 

e) Doprowadzenia prądu do wszystkich Stref oraz obiektów, które wymagają prądu, opłata 

za zużytą energię, doprowadzenia wody do wszystkich Stref i obiektów, zgodnie 

z wymogami przepisów prawa, zapewnienia odprowadzania i utylizacji ścieków ze Stref, 

w przypadku których jest to wymagane. 

f) Ochrony wszystkich obiektów we wszystkich Strefach od momentu ich montażu do 

momentu demontażu. 

g) Zapewnienia porządku we wszystkich Strefach, w tym koszy na śmieci, bieżącego 

opróżniania, bieżącego sprzątania całego terenu imprezy. 

h) Zapewnienia personelu do obsługi, w liczbie gwarantującej prawidłową realizację 

wydarzenia plenerowego w tym m.in. obsługi stoisk gastronomicznych, hostess, obsługi 

technicznej wydarzenia plenerowego . 

i) Zapewnienia sanitariatów dla uczestników wydarzenia plenerowego lub zapewnienia 

dostępu do toalet ogólnodostępnych. 

j) Przywrócenia miejsca organizacji wydarzenia plenerowego do stanu pierwotnego 

w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia, przeprowadzenie ewentualnej rekultywacji 

terenu. 

k) Zapewnienia wyraźnej ekspozycji systemu identyfikacji wizualnej Województwa 

Małopolskiego na różnych elementach ekspozycyjnych we wszystkich Strefach. 

l) Wyposażenia poszczególnych Stref w materiały nienoszące śladów użytkowania, 

wpisujące się w system identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego, 

niezawierające znaków towarowych/logotypów/marek. 

m) Poinformowania uczestników wydarzenia, w tym producentów, obsługę stoisk 

gastronomicznych o konieczności przestrzegania obowiązujących, odpowiednich 

przepisów sanitarnych, w tym posiadania ważnych książeczek zdrowia, higienicznych, 

skarbowych (podatkowych), bezpieczeństwa publicznego, BHP, przeciwpożarowych; 

przepisów dotyczących wprowadzenia do obrotu towarów odpowiednio oznakowanych, 

posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów 

przydatności do spożycia i zasad higieny obrotu towarów spożywczych przeznaczonych do 

sprzedaży, do przestrzegania ogólnych przepisów prawa i innych, które mają 

zastosowanie. 



n) Wykonawca musi zapewnić ciągi komunikacyjne gwarantujące swobodny dostęp do 

każdej Strefy. 

o) Wszystkie Strefy powinny znajdować się blisko siebie i tworzyć formę „miasteczka”, do 

którego warto przyjść, zjeść, zrobić zakupy, posłuchać muzyki, wziąć udział w atrakcjach, 

miło spędzić czas. 

11. Zapewnienie obsługi medialnej i promocyjnej Małopolskiego Festiwalu Smaku, tj.: 

● druk plakatów w formacie A3 w ilości wystarczającej do promocji wydarzenia na terenie 

całego powiatu nowosądeckiego, plakatowanie na słupach/tablicach reklamowych oraz 

dystrybucja plakatów (plakaty A3) na terenie powiatu nowosądeckiego, 

● przekazanie informacji o wydarzeniu do mediów lokalnych (lokalna telewizja, rozgłośnie 

radiowe o zasięgu regionalnym). 

12. Zapewnienie profesjonalnej obsługi fotograficznej w godzinach trwania wydarzenia, przy 

czym Gmina udzieli Województwu Małopolskiemu na podstawie odrębnej umowy - 

nieodpłatnej licencji niewyłącznej do zdjęć i innych materiałów reportażowych, powstałych 

w wyniku realizacji wydarzenia.  

13. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu, osobno dla producentów żywności oraz Kół 

Gospodyń Wiejskich obecnych podczas Festiwalu na najsmaczniejszy produkt. 

14. Przygotowanie planu pokazów gotowania i zapewnienie pokazów gotowania realizowanych 

w strefie gotowania wraz ze szczegółowym całodziennym menu degustacyjnym 

przygotowanym z wykorzystaniem małopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych wraz 

z zapewnieniem akcesoriów oraz produktów do pokazów gotowania.  

15. Zapewnienie nagród  we wszystkich konkursach oraz materiałów promocyjnych. Wszystkie 

materiały promocyjne oraz nagrody muszą zostać oznakowane poprzez naniesienie nadruku 

w postaci logo Małopolski. 

16. Posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń na organizację i przeprowadzenie 

wydarzeń plenerowych oraz prowadzenie degustacji i sprzedaży produktów, dań i potraw. 

17. Uiszczenie wszelkich niezbędnych opłat związanych z organizacją wydarzenia, w tym m.in. 

opłat za złożenie wymaganych dokumentów i wniosków, opłat za uzyskanie stosownych 

zezwoleń i opinii, opłaty za wynajem miejsc realizacji wydarzeń plenerowych, pozwoleń na 

sprzedaż produktów spożywczych, przeprowadzenia degustacji, prowadzenia sprzedaży, itd., 

dokonania ewentualnej rekultywacji terenu i pokrycia ewentualnych kosztów mandatów np. 

z tytułu przekroczenia ciszy nocnej itp. 

18. Przejęcie wszelkich obowiązków związanych z administrowaniem, przechowywaniem danych 

osobowych w związku z prowadzonymi aktywnościami i konkursami. 

19. Wykonanie innych czynności nieprzewidzianych wyżej, których wykonanie jest niezbędne dla 

realizacji wydarzenia. 

20. Zabezpieczenie terenu, na którym realizowane będzie wydarzenie, w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego, technicznego, medycznego i sanitarnego. 

21. Transport z siedziby urzędu oraz montaż w miejscu realizacji wydarzenia wskazanego przez 

Kancelarię Zarządu systemu identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego. 

 

Wymagania dodatkowe: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają  wiedzę 

i doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy niezbędną do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu jeżeli: 



W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwie usługi, w zakres których weszła 

organizacja wydarzenia plenerowego z obsługą medialną i promocyjną, o wartości nie mniejszej niż 

100 0000 zł brutto każda. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca przedłoży Wykaz usług 

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 1 do oferty). 

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: dniu 3-4 września 2021 roku, Krynica-Zdrój, Deptak 

 

Termin składania ofert: Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy przesłać na adres: 

biuro@ckkrynica.pl  lub złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju ul. 

Piłsudskiego 19 w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00. 

 

Kryterium oceny ofert: 100 % cena  

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 26.08.2021 

 

/-/ Julia Dubec-Dudycz 

Dyrektor Centrum Kultury 


