Zapytanie ofertowe
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia w
procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 € w trybie zapytania
ofertowego, oferty cenowej na usługę kompleksowego zapewnienia techniki estradowej (scena,
światło, dźwięk) na imprezę DNI ŚWIDNICY 2019 z uwzględnieniem poniższych wymagań.
I ZAMAWIAJĄCY
Świdnicki Ośrodek Kultury
Rynek 43
58-100 Świdnica
NIP 8840029872
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego zapewnienia techniki estradowej na
koncerty organizowane w ramach imprezy pn. Dni Świdnicy 2019 wraz z obsługą.
2. Oferta cenowa musi zawierać osobne pozycje cenowe (brutto, netto oraz stawka VAT) na
następujące usługi:
a. montaż, demontaż i transport estrady
b. montaż, demontaż, transport oraz obsługa nagłośnienia oraz oświetlenia
c. agregat prądotwórczy na potrzeby zapewnienia energii elektrycznej dla całości
techniki estradowej w sposób ciągły bez znacznych spadków napięcia przy obciążeniu
wraz z pełną i ciągłą obsługą
d. ekrany LED. Montaż i demontaż. Kamery i obsługa ekranów live w trakcie
wydarzenia.
3. Szczegółowy opis wymogów technicznych odnośnie oświetlenia i nagłośnienia artystów
zawarty jest w załącznikach nr 4-7 do zapytania ofertowego.
4. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który
zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca nie może jej zmienić po złożeniu oferty.
5. Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami może zrezygnować z usług określonych w pkt. 2c i
2d.
6. Do oferty należy dołączyć odpowiednią dokumentację ppoż. dotyczącą konstrukcji sceny oraz
atesty bezpieczeństwa.
III TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin: 31 maja - 2 czerwca 2019 r.
Miejsce: stadion OSiR ul. Śląska 35
IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:


opatrzona pieczątką firmową,



posiadać datę sporządzenia,



zawierać adres siedziby oferenta, adres email, numer telefonu, numer NIP,



podpisana czytelnie przez wykonawcę.

3. Ponadto do oferty należy dołączyć oświadczenia: o akceptacji zakresu, warunków zlecenia i
spełnieniu wymagań niezbędnych do realizacji zamówienia oraz o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach ofertowych.
4. Oferta powinna zawierać referencje z 3 ostatnich lat.
5. Wykonawca podaje w ofercie kwotę brutto za całość wykonania usługi.
V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica do dnia 20.02.2019
r. do godziny 16:00. w zamkniętej kopercie opisane: ”Technika estradowa – Dni Świdnicy
2019”.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium - Cena 100%.
2. Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najniższą ceną brutto.
VII INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej do dnia 26 lutego 2019 r.
VIII DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje i pytania w sprawie niniejszego postępowania pod adresem email:
a.baranowska@sok.com.pl (po 5 lutego 2019 r.)
IX. ZAŁĄCZNIKI.
1. Wzór formularza ofertowego (zał. nr 1)

2. Wzór umowy (zał. nr 2)
3. Plany graficzne (zał. nr 3)
4. Ridery techniczne (zał. nr 4-7)
5. wzór umowy
X UWAGI
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
2. Zamawiający może unieważnić postępowania na każdym etapie bez uzasadnienia.

