Ogłoszenia
Opublikowany w Opolskie Centrum Kultury (http://ockopolelubelskie.pl)

Ogłoszenia
ROK 2020
Zaproszenie z dn. 05 lutego 2020r. do złożenia oferty cenowej "Na wywóz odpadów
komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) z terenu obiektów administrowanych
przez Opolskie Centrum Kultury" [1]
Załączniki:
1. Formularz ofertowy [2]
2. Harmonogram [3]
3. Wzór umowy [4]

Klauzula informacyjna zamówienia publiczne oferty, wyceny OCK [5]
Opolskie Centrum Kultury ponownie zaprasza do składania ofert na:

1. Wycena materiałów biurowych i księgowych (wg załącznika nr 1) [6]
2. Wycena naczyń jednorazowych (wg załącznika nr 1) [7]
3. Wycena środków czystości (wg załącznika nr 1) [8]

Opolskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na:

1. Wycena materiałów biurowych i księgowych (wg załącznika nr 1) [9]
2. Wycena naczyń jednorazowych (wg załącznika nr 1) [10]
3. Wycena środków czystości (wg załącznika nr 1) [11]
4. Wycena tuszów i tonerów (wg załącznika nr 1) [12]

-------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIA NIEAKTUALNE :
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ROK 2019

Usługi w zakresie zapewnienia kompleksowej, stałej ochrony osób korzystających z miejsca
przeznaczonego do kąpieli na akwenie wodnym w Opolu Lubelskim przy ul. Rybackiej 4 [13]

Wzór umowy - do pobrania [14] [13]
Zapraszamy firmy do składania ofert (29-30 czerwca 2019 -Jarmark Opolski):
ZAPYTANIA OFERTOWE:
1. Klauzula informacyjna dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Jarmark
Opolski" 29-30.06.2019r. [15]
2. Zapewnienie obsługi medycznej - 30.06.2019 (Jarmark Opolski) [16]
3. Wynajem sanitariatów na zabezpieczenie imprezy "Jarmark Opolski" w dn. 29-30.06.2019 [17] UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA [18]
[18] Ponowienie oferty: Wynajem sanitariatów na zabezpieczenie imprezy "Jarmark Opolski" w dn.
29-30.06.2019 [19]

4. Wykonanie 10 minutowego pokazu sztucznych ogni podczas imprezy masowej "Jarmark Opolski" w
dn. 30.06.2019 [20] - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA [21]

5. Ochrona podczas eventu kulturalnego "Jarmark Opolski" w dn. 30.06.2019 [22]
6. Wynajem mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z obsługą, podczas imprezy masowej
"Jarmark Opolski" w dn. 30.06.2019 [23]
7. Kompleksowa obsługa gastronomiczna na płycie głównej, podczas imprezy masowej "Jarmark
Opolski" w dn. 29-30.06.2019 [24]

8. Kompleksowa obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i dorosłych (Wesołe
Miasteczko), podczas imprezy masowej "Jarmark Opolski" w dn. 29-30.06.2019 [25]
9. Wynajem drewnianej podłogi o wymiarach 10x10 metra, z montażem i demontażem, podczas
imprezy masowej "Jarmark Opolski" w dniu 29.06.2019 [26] - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA [27]
10. Wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia, stelażu na banery, płotków ochronnych do
przygotowania imprezy masowej "Jarmark Opolski" w dn. 30.06.2019 [28]
Załączniki do pkt. 8:
RIDER ZESPOŁU ZAKOPOWER [29]
RIDER ZESPOŁU SOUND'S GOOD [30]
RIDER KAPELA PODWÓRKOWA APASZE [31]
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Opolskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na:
1. Wycena materiałów biurowych i księgowych (wg załącznika nr 1) [32]
2. Wycena naczyń jednorazowych (wg załącznika nr 1) [33]
3. Wycena środków czystości (wg załącznika nr 1) [34]
4. Wycena tuszów i tonerów (wg załącznika nr 1) [35]
5. Wynajem transportu na wyjazdy okolicznościowe z OCK w okresie styczeń-grudzień 2019 [36]
6. Usługa druku plakatów, banerów, ulotek wraz z dostawą do siedziby. [37]
-------------------------------------------------

ROK 2018
Zapraszamy firmy do składania ofert (23 i 24 czerwca 2018 - Manufaktura Smaków):
ZESTAWIENIE NADESŁANYCH I WYŁONIONYCH OFERT - DOTYCZY PKT. 1, 2, 3, 4, 5 [38]
ZESTAWIENIE NADESŁANYCH I WYŁONIONYCH OFERT - DOTUCZY PKT. 8 [39]
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - DOTYCZY PKT.6 - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GASTRONOMICZNA NA PŁYCIE
GŁÓWNEJ, PODCZAS IMPREZY MASOEJ "MANUFAKTURA SNAKÓW" W DN. 23-34.06.2018
[40]
ZAPYTANIA OFERTOWE:
1. Zapewnienie obsługi medycznej - 24.06.2018 (Manufaktura Smaków) [41]
2. Wynajem sanitariatów na zabezpieczenie imprezy "Manufaktura smaków" w dn. 24.06.2018 [42]
3. Wykonanie 10 minutowego pokazu sztucznych ogni podczas imprezy masowej "Manufaktura
Smaków" w dn. 24.06.2018 [43]
4. Ochrona podczas eventu kulturalnego "Manufaktura smaków" w dn. 23-24.06.2018 [44]
5. Najem mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z obsługą, podczas imprezy masowej
"Manufaktura smaków" w dn. 24.06.2018 [45]
6. Kompleksowa obsługa gastronomiczna na płycie głównej, podczas imprezy masowej "Manufaktura
smaków" w dn. 23-24.06.2018 - PONOWIENIE ZAPYTANIA [46]
7. Kompleksowa obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i dorosłych (Wesołe
Miasteczko), podczas imprezy masowej "Manufaktura smaków" w dn. 23-24.06.2018 [47]
8. Wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia, stelażu na banery, telebimu, płotków ochronnych do
przygotowania imprezy masowej "Manufaktura smaków" w dn. 23-24.06.2018 [48]
Załączniki do pkt. 8:
RIDER ZESPOŁU BEDNAREK [49]
RIDER ORKIESTRA SYMFONICZNA [50]
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RIDER WARSZAWSKA ORKIESTRA SENTYMENTALNA [51]
-----------------------------------------------------

Opolskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na:
1. Wycena materiałów biurowych i księgowych (wg załącznika nr 1) [52]
2. Wycena naczyń jednorazowych (wg załącznika nr 1) [53]
3. Wycena środków czystości (wg załącznika nr 1) [54]
4. Wycena tuszów i tonerów (wg załącznika nr 1) [55]

ROK 2017:
Zapraszamy firmy do składania ofert (25 czerwca 2017 - Manufaktura Smaków):

1. Zapewnienie obsługi medycznej - 25.06.2017 (Manufaktura Smaków) [56]
2. Wynajem sanitariatów na zabezpieczenie imprezy "Manufaktura smaków" w dn. 25.06.2017 [57]
3. Kompleksowa obsługa obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i dorosłych tj.
wesołe miasteczko w dn. 25.06.2017 [58]
4. Ochrona podczas eventu kulturalnego "Nanufaktura Smaków" w dniach 24-26 czerwca 2017 [59]
5. Wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia, stelażu na banery, płotków ochronnych do
przygotowania imprezy masowej "Manufaktura smaków" w dniach 24-25 czerwca 2017 [60]
5a. RIDER ZESPOŁU BRACIA + CUGOWSKI (oświetlenie, nagłośnienie, technika) [61]
6. 10 minutowy pokaz sztucznych ogni - 25 czerwca 2017 [62]
----------------------------------------------------Opolskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na:
Usługi w zakresie zapewnienia kompleksowej, stałej ochrony osób korzystających z miejsca
przeznaczonego do kąpieli na akwenie wodnym w Opolu Lubelskim przy ul. Rybackiej 4 [63]
Formularz do w/w oferty [64]
----------------------------------------------------Opolskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na:
1. Wycena materiałów biurowych i księgowych (wg załącznika nr 1) [65]
2. Wycena naczyń jednorazowych (wg załącznika nr 1) [66]
[66]3. Wycena środków czystości (wg załącznika nr 1) [67]
4. Wycena tuszów i tonerów (wg załącznika nr 1) [68]
ROK 2016:
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-----------------------------------------Zostań instruktorem OCK. Zapraszamy absolwentów wyższych uczelni o kierunkach muzycznych do
rozpoczęcia pracy w Opolskim Centrum Kultury w charakterze instruktora ds. muzyki. Przez
najbliższe trzy tygodnie czekamy na Twoją aplikację. Informacja o naborze na stronie głównej OCK.
do pobrania - informacja o naborze [69]
-----------------------------------------ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:
Usługi w zakresie zapewnienia kompleksowej, stałej ochrony osób korzystających z miejsca
przeznaczonego do kąpieli na akwenie wodnym w Opolu Lubelskim przy ul. Rybackiej 4 [70]
-----------------------------------------MANUFAKTURA SMAKÓW 2016 - zaproszenie do składania ofert:

1. Wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas eventu kulturalnego "Manufaktura smaków" w Opolu Lubelskim w dn.
03.07.2016 [71]

[71]

2. Obsługa medyczna imprezy plenerowej "Manufaktura smaków" w dn. 03.07.2016 [72]
3. Wynajem sceny, oswietlenia, nagłosnienia , stelazu na banery, płotków ochronnych, siatki
maskującej do realizacji eventu kulturalnego "Manufaktura smaków" w dn. 03.07.2016 [73]
[73]ZAŁĄCZNIKI DO PKT. 3:
RIDER OSWIETLENIOWY [74]
RIDER TECHNICZNY/NAGŁOŚNIENIE [75]
4. Ochrona podczas eventu kulturalnego w dn. 02-04.07.2016 [76]
5. Kompleksowa usługa gastronomiczna na płycie głównej boiska w dn. 02.07.2016 [77]

[77]
6. Kompleksowa obsługa urządzeń rekreacyjno rozrywkowych dla dzieci i dorosłych tj. wesołe miasteczko w dn. 03.07.2016

[78]
7. Stoiska handlowe np. balony, zabawki w dn. 03.07.2016 [79]
8. Wynajem sanitariatów na zabezpieczenie imprezy "Manufaktura smaków" w dn. 03.07.2016 [80]
Dyrektor Opolskiego Centrum Kultury ogłasza nabór na stanowisko zastępcy dyrektora OCK w Opolu
Lubelskim

Plik do pobrania

[81]

Zapraszamy firmy do składania ofert (14 czerwca 2015 - Manufaktura Smaków):
Zapewnienie obsługi medycznej - 14.06.2014 (Manufaktura Smaków)
[82]
Stoiska handlowe (np. balony, zabawki) [83]
Kompleksowa obsługa gastronomiczna na płycie głównej [84]
Kompleksowa obsługa obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i dorosłych tj. wesołe
miasteczko [85]
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Zapraszamy firmy do składania ofert:
Podmiot zamówienia: wycena środków czystości wg załącznika.
zaproszenie [86]
załącznik nr 1 [87]
załącznik nr 2 [88]
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej:
Usługa wynajęcia zadaszenia i osłonięcie(zabezpieczenie) sceny w tym jej boków przed: wiatrem i
deszczem do sceny o wymiarach 6 x 8 do realizacji Festynu „ Teraz Pstrąg” w dniu 28.07.2013 r na
terenie kąpieliska miejskiego.Wi ęcej informacji w załączniku oraz w sekretariacie OCK przy
ul.Ogrodowej 9. Tel.818272567
oferta załącznik [89]
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wzięcie udziału w imprezie plenerowej (Teraz Pstrąg) w
dniu 28 lipca 2013 roku i zapewnienie KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ NA KĄPIELISKU
(GRILOWANE PRZYSTAWKI I PIWO). Więcej informacji w załączniku oraz w sekretariacie OCK przy
ul.Ogrodowej 9. Tel.818272567
oferta załącznik [90]
Zaproszenie do składania ofert.
Podmiot zamówienia: wycena maszyny do popcornu do kawiarni kinowej. Więcej informacji w
załączniku oraz w sekretariacie OCK przy ul.Ogrodowej 9. Tel.818272567
oferta załącznik [91]

Adres źródłowy: http://ockopolelubelskie.pl/pl/page/og-oszenia
Links:
[1] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2020/zaproszenie_1.pdf
[2] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2020/formularz_1.pdf
[3] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2020/harmonogram_1.pdf
[4] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2020/wzor_umowy_1.pdf
[5] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/uzytkownicy/edytazdun/klauzula_informacyjna_z
amowienia_publiczne_ofertywyceny_ock.pdf
[6] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/uzytkownicy/edytazdun/materialy_biurowe_i_ksi
egowe.pdf
[7]
http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/uzytkownicy/edytazdun/naczynia_jednorazowe.pdf
[8] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/uzytkownicy/edytazdun/srodki_czystosci.pdf
[9] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/uzytkownicy/edytazdun/wycena_materialow_biu
rowych_i_ksiegowych_2020.pdf
[10] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/uzytkownicy/edytazdun/wycena_naczyn_jednor
azowych.pdf
[11] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/uzytkownicy/edytazdun/wycena_srodkow_czyst
osci.pdf
[12] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/uzytkownicy/edytazdun/wycena_tuszow_i_tone
row_wykonanie_konserwacji_napraw_ksero-drukarek.pdf
[13] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/oferta_kapielisko_2019.pdf
[14] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/umowa_z_ratownikami_2019_
na_strone.doc
[15] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/klauzula_informacyjna_
zapytania_ofertowe_jarmark_opolski_2019.pdf
[16] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/obsluga_medyczna_-_ja
rmark_opolski_2019.pdf
[17] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/wynajem_sanitariatow_
jarmark_opolski_2019.pdf
[18] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/anulowanie_sanitariaty.pdf
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[19] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/toi_toi_2.pdf
[20] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/sztuczne_ognie_jarmar
k_opolski_2019.pdf
[21] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/anulowanie_pokaz_ogni.pdf
[22] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/ochrona_jarmark_opols
ki.pdf
[23] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/mobilny_agregat_jarma
rk_opolski_2019.pdf
[24] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/kompleksowa_obsuga_
gastronomiczna_-_jarmark_opolski_2019.pdf
[25] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/wesole_miasteczko_-_ja
rmark_opolski_2019.pdf
[26] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/podloga_jarmark_opols
ki.pdf
[27] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/anulowanie_podloga.pdf
[28] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/scena_naglosnienie_os
wietleniestelaz_na_banery_plotki_-_jarmark_opolski_2019.pdf
[29] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/raider_techniczny_zako
power.pdf
[30] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/rider-techniczny-sound
s-good.pdf
[31] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2019/rider_apasze.pdf
[32] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/biuro_2019.pdf
[33] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/naczynia_2019.pdf
[34] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/srodki_czystosci_2019.pdf
[35] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/tusze_2019.pdf
[36] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/transport_2019.pdf
[37] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2019/zaproszenie_do_skladania_ofe
rt_-_drukarnia_2019.pdf
[38] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/dopobrania/wybor_ofert.pdf
[39] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2018/wybor_scena.pdf
[40] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/zawiadomienie.pdf
[41] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2018/obsluga_medyczna.pdf
[42] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2018/toj_toj.pdf
[43]
http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2018/pokaz_sztucznych_ogni_2018.pdf
[44] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2018/ochrona.pdf
[45] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2018/agregat.pdf
[46] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/gastronomia_2.pdf
[47] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2018/miasteczko.pdf
[48] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/dopobrania/scena_2018.pdf
[49] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/dopobrania/bednarek.pdf
[50] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/dopobrania/orkiestra_symfoniczna.pdf
[51] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/dopobrania/warszawska_orkiestra_sentymental
na.pdf
[52] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2018/biurowe_2018_081706.pdf
[53] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2018/naczynia_jednorazowe_2018_
081636.pdf
[54]
http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2018/srodki_czystosci_2018_081326.pdf
[55] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2018/tonery_i_tusze_2018.pdf
[56]
http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2017/manufaktura_2017_karetka_.pdf
[57]
http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2017/manufaktura_2017_toj_toj_.pdf
[58] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2017/manufaktura_2017_wesole_mi
asteczko_.pdf
[59] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2017/zaproszenie_do_sklada
nia_ofert_-_ochrona.pdf
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[60] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2017/zaproszenie_do_sklada
nia_ofert_-_scena_oswietlenie_naglosnienie.pdf
[61] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/imprezycykliczne/2017/rider_zespolu_bracia_cu
gowski.pdf
[62] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/2017/zaproszenie_do_skladania_ofe
rt_-_pokaz_szucznych_ogni.pdf
[63] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/dopobrania/zaproszenie_do_skladania_ofert_-_
obsluga_ratownicza_kapieliska_2017.pdf
[64] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/ogloszenia/formularz_ofertowy1.doc
[65] http://ockopolelubelskie.pl/sites/default/files/pliki/dopobrania/sekretariat/mx-2300n_20170103_0
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