
Chobienia, 24.04.2018r.

ZAPYTANIE  CENOWE
na udostępnienie agregatów wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej

,,Zamczysko” w Chobieni w dniu 21.07.2018r.
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.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie agregatów wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej ,, Zamczysko” 
w Chobieni w dniu 21.07.2018r.

- agregat  prądotwórczy o mocy 60 kW – przeznaczenie:  zasilanie stanowisk gastronomicznych oraz rozkładanych 
placów zabaw.
- agregat  prądotwórczy o mocy 100 kW – przeznaczenie: zasilanie sceny (oświetlenie, nagłośnienie).

Dla w/w zastosowań urządzenia winny być przygotowane do ciągłej, bezawaryjnej pracy (sprawne technicznie i 
zatankowane) z uprawnioną do ich eksploatacji obsługą podczas trwania imprezy.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Rynek oraz teren przy zamku w m. Chobienia.
Gotowość agregatów - 21.07.2018r. godz. 1200 
Przewidywany czas pracy od godz. 1200 (21.07.2018r.) do godz. 200 (22.07.2018r.)

Zamawiający, odpowiednio wcześniej przed terminem realizacji usługi określi dokładnie ilość agregatów niezbędnych 
podczas imprezy, dokładny czas ich pracy oraz godziny gotowości agregatów do pracy. 

IV. Warunki realizacji zamówienia:
1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
a zwłaszcza:
- udostępnienie agregatów prądotwórczych,
- obsługę agregatów,
- paliwo do agregatów,
- dojazd, transport.
2. Oferent biorący udział w postępowaniu musi posiadać uprawnienia do wykonywania tego typu działalności oraz 
dysponować odpowiednim potencjałem technicznym.
3. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert 
nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do 
anulowania zapytania cenowego bez podania przyczyny oraz pozostawienia zapytania bez wyboru Wykonawcy.
5. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia przez Wykonawcę
zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

V. Miejsce i termin składania ofert: 
Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego należy: przesłać 
pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście (pok. Nr 51) na adres Zamawiającego: 
Chobieński Ośrodek Kultury ul. Rynek 6, Chobienia, 59-305 Rudna, tel/fax 76 8439-519, 
email: lsajak@chok-chobienia.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2018r. do godziny 15:00 
Oferta musi zawierać nazwę zamówienia: ,, oferta na udostępnienie agregatów wraz z obsługą podczas imprezy 
plenerowej ,,Zamczysko” w Chobieni w dniu 21.07.2018r.”
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

VI. Kryterium wyboru ofert:
100% cena brutto.

VII. Osoba do kontaktu:
Lucyna Ziółkowska tel. 76 843-95-19

                              Dyrektor CHOK
Katarzyna Przeworska



Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego 

FORMULARZ - OFERTA 
na udostępnienie agregatów wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej

,,Zamczysko” w Chobieni w dniu 21.07.2018r.
Zgodnie z art. 4d ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, NIP 692-23-02-008

2. Nazwa i adres Oferenta
…………….…………………….……………………………………………….………………

………………………………………………………………..………………….………………

NIP…………………………………..… REGON....................................................................…

tel./fax …………………………..……… e-mail. ….………..……………………..…………..

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Ilość 
(szacunkowa)

Cena  brutto 
za 1h

1 agregat  prądotwórczy o mocy 60 kW 1

2 agregat  prądotwórczy o mocy 100 kW 1

RAZEM:

Słownie: .............................................................................................................………………………………………….

Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia.

 Deklaruję ponadto, że:
a.  Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej oferty
zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu.
b. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu
cenowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
c. Dysponuję środkami finansowymi i  odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji całego 
zamówienia.
d. Upoważniam Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań
mających na celu sprawdzenie dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia formalnych i technicznych
aspektów naszej oferty.

………………………………….. ………………………………………….
                  Miejsce i data Podpis i pieczęć Wykonawcy



Załącznik nr 2 do Zapytania cenowego

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU WYMAGANYM
SPRZĘTEM TECHNICZNYM

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczamy, że dysponujemy własnym/udostępnionym* potencjałem technicznym potrzebnym do realizacji 
zamówienia ujętym  w niniejszym Zapytaniu cenowym

………………………………….. ………………………………………….
                  Miejsce i data Podpis i pieczęć Wykonawcy


