
Lublin, dnia 23 czerwca 2021 r. 

LUB-AD.2721.42.2021 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

dotyczy wstępnych konsultacji rynkowych (badania rynku) 

 

 

 

Badanie obejmuje usługę w zakresie organizacji pikniku rodzinnego – Spisowy Piknik Rodzinny 

„Policzmy się na koniec wakacji”. 

 

I. Informacje o zamawiającym 

 

Urząd Statystyczny w Lublinie 

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin 

tel.: 81 533 20 51 

fax: 81 533 27 61 

email: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl 

http://lublin.stat.gov.pl 

adres platformy zakupowej: https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl 

 

 

II. Tryb wstępnych konsultacji rynkowych 

 

Badanie rynku prowadzone jest zgodnie z art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843). 

Niniejsze badanie nie stanowi zobowiązania Urzędu Statystycznego w Lublinie do zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego i jedynie poprzedza postępowanie o udzielenie zamówienia. 

 

 

III. Opis przedmiotu badania rynku 

 

Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych obejmuje wykonanie usługi w zakresie organizacji 

pikniku rodzinnego – Spisowy Piknik Rodzinny „Policzmy się na koniec wakacji” w dniu 29 

sierpnia 2021 r. w Parku Ludowym w Lublinie. 

 

1. 79952000-2 – usługi w zakresie organizacji imprez, 

2. Przedmiot usługi: 

 organizacja pikniku rodzinnego w dniu 29 sierpnia w Parku Ludowym w Lublinie w 

godzinach 10:00-15:00. 

 grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami, 

 katalog atrakcji dla dzieci (jest to luźna koncepcja / propozycje Zamawiającego): 

 pokazy iluzji, 

 malowanie buzi, 

 pokazy baniek mydlanych, 

 modelowanie baloników, 

 rzuty lotkami do celu, przeciąganie liny, rzucanie balonami z wodą, wyścig w 

workach, wyścig na piłkach, tor przeszkód, skakanie na 3 metrowej skakance, 
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narty dwuosobowe,  

 poszukiwanie „skarbu” w parku, 

 robienie warkoczyków, tatuaży zmywalnych, 

 kreatywne gry, warcaby, refleksomierz, duże szachy, 

 gry edukacyjne o tematyce matematycznej, 

 loteria z nagrodami, 

 wata cukrowa i popcorn (należy uwzględnić zakaz handlu na terenie parku), 

 zabawy z chustą, 

 kolorowanki, 

 jazda na kucyku, 

 dmuchańce; 

 Zamawiający wymaga, by poza animatorami prowadzącymi poszczególne zabawy, był 

również profesjonalny konferansjer prowadzący całą imprezę; 

 Zamawiający dopuszcza możliwość powtarzania się zabaw i ich odbywanie się w 

różnych miejscach w Parku Ludowym, 

 Zamawiający utworzy na terenie imprezy mobilny punkt spisowy Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – do obowiązków Wykonawcy będzie 

należało jedynie uwzględnienie takiego zdarzenia, np. podczas planowania rozstawienia 

atrakcji oraz informowanie o tym fakcie przez konferansjera w trakcie imprezy; 

 Wykonawca zorganizuje na terenie Parku Ludowego instalację (wystawę) plakatów o 

historii spisów powszechnych, która będzie dostępna od dnia pikniku do końca września 

br., Zamawiający udostępni jedynie plakaty do wydrukowania (16 szt.); ich wydruk oraz 

organizacja samej instalacji / wystawy leży po stronie Wykonawcy; 

 Wykonawca zakupi gadżety z logo NSP2021, które będą rozdawane uczestnikom 

pikniku oraz spisującym się; projekt musi posiadać akceptację Zamawiającego; ilość 

oraz rodzaj gadżetów w załączniku; 

 Wykonawca przeprowadzi kampanię promocyjną imprezy: 

 plakat reklamowy w Dzienniku Wschodnim i Kurierze Lubelskim (dwa piątkowe 

wydania w każdym z dzienników), projekt po stronie Wykonawcy; 

 baner reklamowy na stronie internetowej Dziennika Wschodniego i Kuriera 

Lubelskiego (200 tys. odsłon od początku sierpnia), - projekt banneru / plakatu 

po stronie Wykonawcy; 

 Wykonawca zadba o wszystkie formalności związane z organizacją pikniku, w tym z 

uzyskaniem zgodny na organizację imprezy masowej (jeśli taka będzie konieczna) – w 

tym celu Zamawiający planuje przeprowadzenie postępowania na wykonanie usługi 

najpóźniej do połowy lipca br. 

 

Zamawiający oczekuje odpowiedzi: 

1) wskazania założeń wstępnej koncepcji pikniku, które obarczone są błędem lub wadą 

w realizacji pikniku (jeśli takie są), 

2) doprecyzowania wszystkich atrakcji pikniku pod względem ilościowym i rodzajowym w 

postaci wyczerpującego harmonogramu obejmującego pełny czas imprezy od godz. 10:00 

do 15:00, 

3) wymienienia wszystkich niezbędnych osób technicznych ze strony wykonawcy i 

animatorów, których udział będzie niezbędny do realizacji pikniku; 

4) doprecyzowania kampanii reklamowej pikniku; 

5) wstępnego oszacowania kosztów realizacji całej usługi (netto / brutto) uwzględniającego 

zakup gadżetów oraz ewentualne opłaty za Park Ludowy. 

 

Wymagania Zamawiającego: 

1) Wykonawca niniejszych konsultacji zaakceptuje obostrzenia w okresie trwania gwarancji, 



jakiej udzielił wykonawca realizujący rewitalizację Parku Ludowego polegające na: 

a. zakazie ruchu wszelkich pojazdów po alejkach parkowych z wyłączeniem pojazdów 

utrzymania infrastruktury parku, co oznacza że niemożliwe jest wyrażenie zgody na 

wjazd innych pojazdów niż obsługujących park, 

b. zakazie niszczenia terenów zielonych na terenie Parku Ludowego; 

2) Wykonawca uwzględni te obostrzenia w harmonogramie imprezy oraz szacunkowym 

kosztorysie. 

 

IV. Termin odpowiedzi 

 

Do dnia 29 czerwca br. do godz. 8:00. 

 

 

V. Forma wstępnych konsultacji rynkowych 

 

Odpowiedzi należy przesłać w postaci elektronicznej za pomocą platformy zakupowej dostępnej na 

stronie https://stat-lublin.ezamawiajacy.pl. 

 

 

VI. Klauzula informacyjna 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Zamawiający - Urząd Statystyczny w Lublinie z siedzibą przy ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 

Lublin - przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych 

rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego. Wśród tych 

informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter 

danych osobowych. 

W świetle powyższego Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie 

z siedzibą w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin; 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych 

Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, kontakt pisemny 

za pomocą poczty elektronicznej - email: IOD_USLUB@stat.gov.pl; 

3) dane osobowe zawarte w odpowiedziach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie procedur 

związanych z rozeznaniem rynku; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Statystycznego 

w Lublinie oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

(„ustawa Pzp”); 

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania; 
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7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

ważnej oferty w postępowaniu i zawarcia umowy; 

8) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, 

9) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej, 

10) Urząd Statystyczny w Lublinie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

VII. Pozostałe informacje 

 

1. Do kontaktów w sprawie badania rynku jest upoważniony Marcin Rzepecki, tel. 81 

4652060, 695255303, email: m.rzepecki@stat.gov.pl. 

2. Korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona elektronicznie – w pierwszej 

kolejności za pomocą platformy zakupowej, w drugiej za pomocą poczty elektronicznej. 

 

 

Załączniki: 

1) mapa Parku Ludowego z miejscem organizacji imprezy; 

2) spis gadżetów. 

 

 

 

Sporządził: 

 

/Marcin Rzepecki/  
(podpis pracownika merytorycznego) 

Zatwierdził: 

 

/dr Krzysztof Markowski/ 
(podpis Dyrektora US) 
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