
                                     
Chobienia, dnia  28.10.2016r.

ZAPYTANIE  O  CENĘ

na realizację programu ,,Organizacja Narodowego Święta Niepodległości”
 w  Chobieni 11 listopada 2016r.

zgodnie z art.4d ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

Chobieński Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o cenę na realizację programu ,,Organizacja 
Narodowego Święta Niepodległości” w Chobieni 11 listopada 2016r.
I. Zamawiający
Chobieński Ośrodek Kultury
Adres: Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna
tel. 76 843 95 19, 76 843 95 09                                                                                                                             
fax 76 843 95 19

II. Przedmiot zapytania cenowego
Przedmiotem zapytania jest realizacja programu  ,,Organizacja Narodowego Święta Niepodległości”
 w Chobieni 11 listopada 2016r., którego szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do zapytania o cenę. 

IV. Warunki realizacji 
1. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zapytania.
2. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

V. Forma składania ofert 
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania o cenę – Formularz ofertowy. 

VI. Miejsce składania ofert 
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury: 

 email na adres:  lsajak@chok-chobienia.pl  osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 
59-305 Rudna, z dopiskiem oferta na realizację programu ,,Organizacja Narodowego Święta 
Niepodległości” w Chobieni 11 listopada 2016r.

2. Ofertę należy złożyć do dnia 03.11.2016 r. 
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową. 

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

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto oraz wartość, zgodnie z podanymi jednostkami miary. 
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:  Lucyna Sajak  tel. 76 8439-519, 
76 843-9509 
                                                                                                       

      Dyrektor                

                                                                                                                          Chobieńskiego Ośrodka Kultury

                                                                                                                                   Katarzyna Przeworska



Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

Formularz ofertowy 
na realizację programu ,,Organizacja Narodowego Święta Niepodległości”

 w  Chobieni 11 listopada 2016r.
zgodnie z art.4d ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

Nazwa firmy ......................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................
tel ......................................................................................................................................................
email .................................................................................................................................................
NIP ........................................................................ Regon.................................................................

lp. Nazwa 

1

Organizacja
Narodowego Święta

Niepodległości
 w  Chobieni 11
listopada 2016r.

- Rozpoczęcie imprezy godz. 12.00 

- Zakończenie imprezy ok. godz. 19.00

- miejsce : Chobienia ( Rynek i plac przy zamku)

Uwagi: Wartość  brutto zł

                Program:

 inscenizacja historyczna – batalistyczna, podczas 
której odbędzie się widowisko z udzialem ok. 20 
rekonstruktorów, pokazy sprawnościowo-bojowe, 
prezentacja sprzętu i grup bojowych, wystawa 
broni.

 konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych.

Dodatkowo:

 wykonanie ok. 300 szt., rozet dla uczestników 
święta.

 akcja promocyjna imprezy (wykonanie banerów 
ok. 5-6 szt., plakatów formatu 1,0 x 0,7m 
ok. 100-150szt.)

 nagrody rzeczowe: puchary, kubki, koszulki itp. 
dla uczestników konkursów.

RAZEM:

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA:
Zamawiający zaleca dokonanie oględzin na miejscu oraz ewentualny kontakt telefoniczny,
w celu zdobycia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty.

1. Oświadczamy, że zawarte w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania 
cenowego i są cenami ostatecznymi. 
2. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią zapytania, nie wnosimy do niego zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do 
przygotowania oferty. 
3. Oświadczamy, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

....................................................................
             data, podpis i pieczątka Oferenta


