
Chobienia, 24.05.2018r.

ZAPYTANIE  CENOWE
na wynajem wraz z transportem barierek zaporowych na imprezę plenerową 

,,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:
Wynajem wraz z transportem barierek zaporowych ciężkich i lekkich w celu zabezpieczenia – ogrodzenia
(m.in. sceny, ogródków piwnych, przejścia do sceny) imprezy plenerowej ,, Zamczysko” w Chobieni w dniu
21.07.2018r.

Cena jednostkowa ma obejmować wszystkie koszty jakie są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, a w szczególności: 

– udostępnienie ogrodzenia:
* barierka lekka (wysokość: 1100mm, długość: 2500mm)
* barierka ochronna policyjna - ciężka (wysokość: 1100mm, długość: 3000mm)

– transport docelowy i zwrotny

III. Termin realizacji zamówienia:
21.07.2018r. godz. 900 – 22.07.2018r.  godz. 900

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 
2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym 

V. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty: 
1. Prawidłowo wypełniony formularz zapytania cenowego (załącznik nr 1 do zapytania cenowego).
2. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym (załącznik nr 2 do 

zapytania cenowego).
3. Aktualne atesty dopuszczające do użytku płoty zaporowe.

VI. Kryterium oceny ofert: 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium cenowego: 
Cena brutto = 100% 

VII. Istotne postanowienia umowy:
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za rzeczywistą ilość wynajętych barierek zaporowych.

VIII. 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 wynajem wraz z transportem barierek zaporowych na imprezę 
plenerową ,,Zamczysko” w Chobieni w dniu 21.07.2018r.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, a także 
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferenta.

X. Osoby uprawnione do kontaktów: 
Lucyna Ziółkowska  - tel. 76 843-95-19, 76 843-95-09

          Dyrektor CHOK
Katarzyna Przeworska  



Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego 

FORMULARZ - OFERTA 
na wynajem wraz z transportem barierek zaporowych na imprezę plenerową 

,,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 Cena  netto
za 1szt.

Cena brutto za 
1 szt.

Uwagi 

1
barierka lekka (wysokość: 1100mm, 
długość: 2500mm)

Szacunkowo ok. 20 szt.

2
barierka ochronna policyjna - ciężka 
(wysokość: 1100mm, długość: 2000mm)

Szacunkowo ok. 80 szt.

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


