
                                                                                                                                                 Chobienia, dnia 21.08.2018r.
ZAPYTANIE CENOWE

„Kompleksowa obsługa energetyczna imprezy „XV-lecie „Teatru Na Końcu Świata”” organizowanej
przez Chobieński Ośrodek Kultury ”

zgodnie z art.4d ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

Chobieński Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem cenowym na kompleksową obsługę energetyczną imprezy „XV-
lecie Teatru Na Końcu Świata”

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. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest koszt obsługi energetycznej imprezy „XV-lecie „Teatru Na Końcu Świata”” obejmujący 
czas przygotowań i realizacji imprezy.
Cena ma obejmować wszystkie prace jakie są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia , 
a w szczególności:

• montaż i demontaż zasilania energetycznego,
• dyżur elektryczny podczas imprezy.

III. Termin i miejsce realizacji:
• XV-lecie „Teatru Na Końcu Świata” w Nieszczycach 01.09.2018r.   od godz. 1530  do godz. 100 

(02.09.2018)

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
• posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli przepisy prawa  nakładają 

obowiązek ich posiadania.
• dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym.

V. Forma składania ofert 
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego – Formularz ofertowy, wraz z 
potwierdzeniami uprawnień oraz świadectwami kwalifikacji.

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

– email na adres: aczech@chok-chobienia.pl , faxem lub osobiście lub pocztą na adres: Chobienia ul. Rynek 6, 
59-305 Rudna, z dopiskiem „oferta na kompleksową obsługę energetyczną imprezy „XV-lecie 
„Teatru Na Końcu Świata”” organizowanej przez Chobieński Ośrodek Kultury ”

2. Ofertę należy złożyć do dnia 27.08.2018r. do godz. 15.00

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 netto oraz  brutto  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:  Anita Czech  aczech@chok-chobienia.pl  tel. 76 843-95-19 

        
         Dyrektor                                         

                                                                                                                          Chobieńskiego Ośrodka Kultury
                                                                                                                                 Katarzyna Przeworska



Załącznik nr 1 do zapytania cenowego

FORMULARZ - OFERTA 

„Kompleksowa obsługa energetyczna imprezy „XV-lecie „Teatru Na Końcu Świata”” organizowanej
przez Chobieński Ośrodek Kultury”

zgodnie z art.4d ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się

Nazwa i adres Zamawiającego:
Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, 
tel. /fax 76 8439-519, 76 8439-509 

Nazwa i adres Oferenta

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

adres …….................................................................……… …………………..............

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

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

L.p. Nazwa zadania - miejscowość Wartość
 netto zł

Wartość
 brutto zł

1
XV-lecie „Teatru Na Końcu Świata” w Nieszczycach 01.09.2018r.  
od godz. 1530  do godz. 100 (02.09.2018)

Słownie brutto złotych: ...................................................................................................................…

1. 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 postępowaniu.

2. Dysponujemy środkami finansowymi i odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji 
całego zamówienia.

3. Upoważniamy 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 Oferenta


