
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Węglińcu przy 

 ul. Pl. Wolności 1 

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

ZAPRASZA 

do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa techniczna imprezy ple-

nerowej „Święto Grzybów" w Węglińcu": 

 

 

Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. 

Ofertę cenową należy przesłać na dołączonym do pisma formularzu ofertowym (załącznik nr 

1) na adres mailowy kultura.wegliniec@interia.pl  lub drogą pocztową: Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury, Pl. Wolności 1 59-940 Węgliniec w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

02.06.2015 r. do godz. 11
00
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 Węgliniec, 18.05.2015 r. 

Zapytanie ofertowe  

„Nagłośnienie imprezy plenerowej wraz z obsługą techniczną na potrzeby realizacji 

Święta Grzybów”   

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Węglińcu przy  ul. Pl. Wolności 

1 na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa techniczna imprezy 

plenerowej „Święto Grzybów" w Węglińcu": 

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Pl. Wolności 1 59-940 Węgliniec.  

2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 

 Izabela Uśpieńska-Domagała- dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, tel. 

757712510, e-mail: kultura.wegliniec@interia.pl  

 Urszula Słabolepsza- instruktor ds. kultury- tel. 757236229, e-mail: 

wck_wegliniec@wp.pl 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Scena: 

Scena: podesty z płytą antypoślizgową oraz zadaszenie. Wymiary sceny: min. 8m/6m/6m/ 

(dł./szer./wys.).Schody z poręczami. Horyzont oraz boki sceny osłonięte siatką przeciwdesz-

czowo - wietrzną, powierzchnia na reklamy. Montaż i demontaż sceny i reklam. Reżyserka 

oświetleniowca i akustyka zadaszona 

2. Nagłośnienie 

Nagłośnienie wraz z obsługą techniczną będące przedmiotem zamówienia ma zapewnić od-

powiednią jakość akustyczną w wyznaczonym miejscu realizacji imprezy, ma służyć do pro-

wadzenia imprezy przez konferansjera oraz nagłośnienia amatorskich zespołów artystycz-

nych,  a w przerwach do odtwarzania muzyki  z  przenośnego odtwarzacza CD lub laptopa. 

Obsługa ma zostać zrealizowana z  wykorzystaniem  zestawu nagłaśniającego o mocy  nie 

mniejszej niż 2 x 1,5 kW, składającego się z min. 4 kolumn głośnikowych w układzie 2-

drożnym, końcówki mocy i miksera, połączonych około 25 m przewodem  głośnikowym.   

Do dyspozycji konferansjera i zespołów artystycznych  w punkcie dystrybucyjnym ma być : 

 8-10 mikrofonów na statywie oraz 2 mikrofony bezprzewodowe      

http://zloczew.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/64514/zapytanie_ofertowe__wynajem_sceny_naglosnienia_oswietlenia_wraz_
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Organizator zapewnia dostęp do źródła energii elektrycznej – odległość około ok. 20 m. oraz 

zadaszenie dla sprzętu w razie niepogody.  

3. Zabezpieczenie sceny i terenu imprezy masowej oraz urządzeń w parku – barierki 

ochronne, płotki zabezpieczające (ocynkowane, lekkie), itp. (200 m) – długość ok. 

240cm, wysokość ok. 110cm  wraz z transportem.   

IV. CZAS I MIEJSCE  REALIZACJI 

 12-13 września 2015 r.,  gotowość do użytkowania: 12 września 2015 r. w godzinach: 14.oo 

V. TERMIN PŁATNOŚCI 

21 dni po dostarczeniu faktury lub rachunku. 

VI. PROCEDURA-SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY  

1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 należy przesłać w formie tradycyjnej na 

adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Pl. Wolności 1 59-940 Węgliniec lub elektronicz-

nej na adres kultura.wegliniec@interia.pl do dnia 02.06.2015 r. do godz. 11
00

. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 03.06.2015 r. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi oferentów  

za pośrednictwem poczty e-mail. 

4. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VII. SPOSÓB OCENY OFERT 

Najkorzystniejsza oferta złożona zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, 

kryterium: cena brutto za całość usługi.  
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Załącznik nr 1 

(miejscowość, data) 

 (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres) 

………………………………… 

 

 

………………………………… 

(nazwa i adres Zamawiającego) 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 

 

„Nagłośnienie imprezy plenerowej wraz z obsługą techniczną na potrzeby realizacji 

„Święta Grzybów”   

(określona szczegółowo w „Zaproszeniu do złożenia oferty”) 

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia  za kwotę …………………….zł brutto (słownie:………………………………), 

 

Miejsce realizacji: Węgliniec (przy Parku Miejskim), Plac Wolności  

Termin realizacji: 12.09.2015 -13.09.2015r 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu.  

3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” i projekcie umowy warunki 

akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w 

warunkach. 

4. Oświadczam, i posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Załącznikami do oferty są: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

     ( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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