Nr sprawy: ZP.271.069.2016

Załącznik nr 3
FORMULARZ CENOWY

na zorganizowanie imprezy masowej Międzynarodowy Konkurs Kulinarny
pn: „Sąsiedzi przy Stole”
Poszczególne zadania wyceniono następująco:
Lp.
1.

Nazwa zadania
Koszty bezpośrednie organizacji imprezy

1.1.

Opracowanie regulaminu bezpieczeństwa i ppoż.
z planem graficznym imprezy

1.2

Opłata administracyjna za wydanie zgody na
organizację imprezy masowej

1.3

Inne opłaty administracyjne

1.4.
1.5.

Ubezpieczenie zamawiającego za szkody
wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie
masowej (OC) na gwarantowaną sumę 100 000 zł
Ochrona imprezy

1.6.

Organizacja punktu medycznego

1.7.

Opłata za sprzątanie i wywóz śmieci

1.8.

Wynajem TOI-TOI

1.9.

Opłata za bieżące zużycie energii elektrycznej oraz
zabezpieczenie dodatkowych punktów/przyłączy
elektrycznych
Opłata za bieżące zużycie wody i ścieki

1.10.
1.11.

Wynajem muszli koncertowej w parku Konstytucji
3 Maja wraz z zapleczem (garderoby, toalety)

1.12.

Wynajem nagłośnienia i oświetlenia sceny wraz z
obsługą

Kwota brutto

1.13.
1.14.

Zakupy na wyposażenie zaplecza sceny (woda
mineralna, ręczniki papierowe, naczynia
jednorazowe itp.)
Wynajem, ustawienie i demontaż płotków
ochronnych

1.15.

Wynajem dużego namiotu dla 3 zespołów kucharzy
oraz namiotu na warsztaty kulinarne

1.16.

Wynajem ławy do serwowania produktów
regionalnych

1.17.

Wynajem ław/stołów (3 długie) oraz krzeseł (9 szt.)
dla 3 zespołów kucharzy

1.18.

Wynajem ławek i stołu (do degustacji)
dla publiczności

1.19.

Przygotowanie dekoracji sceny i wokół sceny

1.20.

Zapewnienie 6 szt. kuchenek gazowych każda z
piekarnikiem z funkcją grill/rożen, 4 – palnikowych,
przeznaczonych dla czterech zespołów kucharzy + 6
butli z gazem propan butan + gaśnice i inny sprzęt
zgodny z wymogami ppoż.
Zakup zastawy stołowej jednorazowej do
serwowania produktów, prowadzenie degustacji –
kubeczki, talerze, miseczki i sztućce – łyżki,
widelce, noże ( 1 000 kompletów)
Zakup surowców i produktów dla kucharzy
niezbędnych do przygotowania potraw

1.21.

1.22.
1.23.

Wynajem namiotów wystawienniczych oraz
domków wystawienniczych

1.24.

Przygotowanie namiotu ze stolikami (10 szt.)
i krzesłami (40 szt.) oraz zorganizowanie cateringu
(ciepłego posiłku) wraz z obsługą dla organizatorów
i gości imprezy (ok. 70 osób)
Opracowanie planu stoisk handlowych

1.25.

2.
2.1.

Koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w
realizację imprezy
Honorarium osoby prowadzącej imprezę

2.2

Honorarium osoby prowadzącej warsztaty kulinarne

2.3.

Honorarium tłumaczy obsługujących reprezentacje
zagraniczne (2 osoby)

2.4.

Honorarium dyżurnego elektryka

2.5

Nagrody dla drużyn kucharskich (3 x 3 zespoły
9 nagród)

3.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia
zagranicznych reprezentacji w obiekcie
hotelarskim w Suwałkach (42 osoby/noc)

4.

Koszty promocji imprezy

4.1.

Aktualizacja logotypu Międzynarodowego
Konkursu Kulinarnego „Sąsiedzi przy stole”

4.2.
4.3.

Aktualizacja projektu graficznego identyfikatora,
plakatu, zaproszenia i ulotki informacyjnej
z logotypem imprezy
Druk i dostawa identyfikatorów (200 szt.)

4.4.

Druk zaproszeń – 150 szt.

4.5.

Druk ulotek informacyjnych – 1 000 szt.

4.6.

Druk plakatów – 300 szt.

4.7.

Koszty transportu związane z dystrybucją 300 sztuk
plakatów w Suwałkach i regionie

4.8.

Wykonanie bannera promocyjnego na scenę
o wymiarach 1 m x 6 m – 1 szt.

4.9.

Wykonanie bannera flaszowego

4.10.

Promocja imprezy na portalu internetowym – 10 dni

5.

Inne koszty

Razem brutto:

