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Łódź, 01.07.2021 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. prosi o przedstawienie przez Państwa firmę oferty 

na realizację usługi polegającej na „Przygotowanie scenariusza i wystąpienie w roli prowadzącego 

wydarzenie kulturalne wraz z kinem plenerowym i prezentacją filmu Kingsajz w reż. Juliusza 

Machulskiego”. 

 Zakresem opracowania objęte przygotowanie scenariusza, poprowadzenie wydarzenia 

odsłonięcia rzeźby postaci z filmu Kingsajz przewidzianego na 70 osób wraz z projekcją filmu 

“Kingsajz” w reż. Juliusza Machulskiego w formie kina plenerowego organizowanego w siedzibie 

Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. przy ul. Wólczańskiej 17 w Łodzi. 

Planowany czas wydarzenia: 21 sierpień 2021r., ul. Wólczańska 17 w Łodzi  

Oferta powinna obejmować w szczególności: 

1. Osobę prowadzącą całe wydarzenie 

2. Przygotowanie szczegółowego  scenariusza wydarzenia dla części oficjalnej jak i projekcji 

filmu 

3. Projekcja filmu KINGSAJZ, opłata licencyjna, prawa autorskie, projekcja innych materiałów, 

nagłośnienie 

4. Mikrofony bezprzewodowe (3 szt.) 

5. Leżaki lub krzesła (150 szt.) 

6. Stoły bankietowe (2szt.) stoły koktajlowe (10szt.) 

7. Catering w wersji wegetariańskiej, przewidziany na 70 osób   zawierający:  

a. kawę, herbatę, dwa rodzaje soków,  

b. Owoce 

c. mix finger food (koreczki, kanapki, mini tortille) 

d. 2 rodzaje ciasta 

e. 2 rodzaje deserów 

f. ciepłe danie: zupa 

g. Zastawa bez plastikowych kubeczków/talerzyków/sztućców 

h. ZBYSZKO-POLO COCTA PUSZKA 0,25l (1000 szt.) 

8. Oświetlenie 

9. Sprzedaż popcornu lub innych przekąsek oraz napojów podczas projekcji filmu 

10. Transport całości 

11. Obsługa techniczna wydarzenia 
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W ofercie prosimy o wycenę usługi i dokładny opis zakresu oferty.  

Ofertę w formie pisemnej należy przesłać e-mailem na adres:  n.clapak@lsi.lodz.pl 

Oferta winna być bezwzględnie podpisana przez osobą upoważnioną do reprezentowania firmy.  

 

Termin składania ofert: 06.07.2021 r. do godz. 15.00 

 

W razie jakichkolwiek pytań sprawę prowadzi: 

Natalia Cłapak 
tel. 507 857 592 
n.clapak@lsi.lodz.pl 
 

 

 

 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem ofertowym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późń. zm.). Uzyskanie od Państwa oferty nie rodzi konieczności zaciągnięcia 

zobowiązania. 
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