
Chobienia, 07.06.2017r.

ZAPYTANIE  CENOWE
na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą i transportem podczas imprezy

plenerowej ,,Zamczysko” w Chobieni w dniach 21-22.07.2017r.

Zgodnie z art. 4d ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się.

I. Zamawiający
    Chobieński Ośrodek Kultury

                         Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą i transportem na imprezę
plenerową ,,Zamczysko” w Chobieni w dniach 21-22.07.2017r. 

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem  zamówienia  jest  wynajem  sceny,  nagłośnienia,  oświetlenia,  wraz  z  transportem  na  imprezę
plenerową  ,  która  organizowana  będzie  w dniach  21-22.07.2017r.  ,  zabezpieczenie  techniczne  imprezy  oraz
montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa całej imprezy.

1. Scena z zadaszeniem o wymiarach minimum 9 x 8 metrów.
2. Boczne oraz tylne okotarowanie sceny ( w razie deszczowej pogody woda nie może dostawać się bokami

oraz tyłem na scenę).
3. Scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.
4. Pozostałe  wymagania,  w  szczególności  system nagłośnienia  i  oświetlenia  wg  riderów  wykonawców

m.in.:
-  TAMP (załącznik nr 2)
-  KAT & Roman Kostrzewski (załącznik nr 3)
-  230 VOLT(załącznik nr 4)
-  WHY (załącznik nr 5)
-  AIRSTRIKE (załącznik nr 6)

5. Organizator nie zapewnia zabezpieczenia przez ochronę sprzętu w trakcie montażu i demontażu.

Wszystkie  konstrukcje  techniczne  muszą  mieć  aktualne  atesty  bezpieczeństwa.  Na  żądanie  Zamawiającego
Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 3 dnia roboczych od dnia wezwania.
Wykonawca  ma  obowiązek  udostępnić  Zamawiającemu  wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  pozyskania
stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  wszelkich  działań  związanych  z  realizacją  niniejszego
zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

III. Termin i miejsce realizacji
Chobienia gm. Rudna, teren przy zamku.
21.07.2017r.  : 1700 – 2400 ( gotowość sceny wraz z techniką o godz.  1500)
22.07.2017r.  : 1500 – 2400 ( gotowość sceny wraz z techniką o godz.  1200)

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury:

- osobiście lub pocztą na adres: Chobieński Ośrodek Kultury Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, 
- przesłać mailem na adres lsajak@chok-chobienia.pl,

2. z dopiskiem „Oferta – wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą i transportem podczas
imprezy plenerowej ,,Zamczysko” w Chobieni w dniach 21-22.07.2017r. ”

3. Ofertę należy złożyć do dnia 19.06.2017r. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod
uwagę.

4. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  20.06.2017r. w biurze Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni. 
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową. 

V. Opis warunków udziału w zapytaniu
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- Formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do zapytania cenowego)
-  pisemne  potwierdzenia  akceptacji  wykonania  usługi  przez  managerów  artystów  (brak  pisemnego  potwierdzenia
akceptacji  wykonania  usługi  przez  managerów artystów w dniu  otwarcia  ofert  powoduje  odrzucenie  oferty  przez
Zamawiającego)



VI. Kryteria wyboru oferty
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania  w każdym czasie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia zapytania bez wyboru oferenta.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Przeworska tel. 76 843-95-19



Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

FORMULARZ OFERTY
na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą i transportem podczas imprezy

plenerowej ,,Zamczysko” w Chobieni w dniach 21-22.07.2017r.

Zgodnie z art. 4d ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się.

ZAMAWIAJĄCY:
Chobieński Ośrodek Kultury

Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
NIP: 692 23 02 008  tel. 76 843 95 19

OFERENT:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………

Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy ………………………………………………………….

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………...

Nr tel. / fax. ……………………………………………………………………………………

e-mail:………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………………… Regon ………………………………………….

L.P. Przedmiot zamówienia Kwota netto za
przedmiot

zamówienia
VAT (stawka)

Kwota brutto
za przedmiot
zamówienia

1. Wynajem  sceny,  nagłośnienia,  oświetlenia,  wraz  z  transportem  na
imprezę  plenerową  ,,Zamczysko”  w  Chobieni, która  organizowana
będzie w dniach  21-22.07.2017r. , zabezpieczenie techniczne imprezy
oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa,
oświetleniowa całej imprezy.

Termin i miejsce realizacji:
Chobienia gm. Rudna, teren przy zamku.
21.07.2017r.  : 1700 – 2400 ( gotowość sceny wraz z techniką- godz. 1500)
22.07.2017r.  : 1500 – 2400 ( gotowość sceny wraz z techniką- godz. 1200)

(Słownie: złotych brutto za przedmiot zamówienia)

…………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy:

1. w cenie brutto oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty zgodnie z zapytaniem oraz zgodnie z 
obowiązującym riderami wykonawców.

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponuję osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. posiadam polisę ubezpieczeniowa OC, dokumenty przedstawione zostaną w chwili podpisania 

umowy.

……………………………..                                                                        ……………………………………
   (miejscowość i data)                                                                                    ( pieczęć i podpis Wykonawcy)


