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Drobin, dn. 16.08.2017 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

w celu zamówienia usługi: „Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprezy 

plenerowej „Dożynki Gminno -  Powiatowe Drobin 2017” w dn. 03.09.2017 r. 

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  poniżej 30000 EURO 

prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami) tj. bez stosowania przepisów ww. ustawy 

I. Zamawiający  

Miasto i Gmina Drobin 

ul. Marsz. Piłsudskiego 12  

09-210 Drobin 

II. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem oferty jest wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z transportem na imprezę plenerową 

pn. „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017”, która odbędzie się w dniu 3 września 2017 roku w 

godzinach  12:00 – 24:00, zabezpieczenie techniczne imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa 

techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa.  

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Etap 1. Dostarczenie, montaż i ustawienie  sceny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

1. Wymagania dotyczące sceny: 

Scena: 10 m x 8 m x 7 m osłonięta z 3 stron siatką wraz z zadaszeniem o wymiarach 10,5 m na 8,5 m 

podesty sceniczne 2 m x 1 m z możliwością płynnej regulacji wysokości  od 1m do1,6  m. Scena musi 

posiadać atest bezpieczeństwa. 

            Dźwięk:  

a) Nagłośnienie – Moc systemu 2 x 10 kW zawieszone przy scenie umożliwiające równomierne pokrycie 

dźwiękiem dla około 4000 osób (system wyrównany liniowo).  
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b) System monitorowy o mocy 2,0 kW sterowany z miksera. Niezależne tory odsłuchowe podłogowe.  

c) Peryferia (mikrofony przewodowe i bezprzewodowe, statywy, podesty,  DI-Box-y) zapewniające obsługę 

konferansjera, zespołów muzycznych, artystów i wykonawców  

d) Mikser – profesjonalna konsoleta  min 32 kanałowa.  

        Oświetlenie:  

a) Urządzenia inteligentne (ruchome głowy) typu spot i wash  min 10 sztuk 

b) Reflektory konwencjonalne: Reflektory typu  PC o mocy 1000W - min 4 szt 

c) Doświetlacz publiczności  typ blinder min 2400W - szt 2  

d) Wytwornica dymu - szt 1 

Pełna gotowość sceny i wyposażenia (zakończenie montażu) – 3 września 2017 roku godzina 11:00. 

Etap 2.  Zapewnienie agregatu prądotwórczego. 

1. Wykonawca zapewni agregat prądotwórczy o odpowiedniej mocy i z zapasem paliwa  wystarczającym 

na realizację całości przedsięwzięcia.  

Wykonawca zapewni podłączenie przyłącza elektrycznego do sprzętu (sprzęt dźwiękowy i oświetleniowy- 

Etap 1) wykorzystując agregat prądotwórczy. 

Etap 3.  Zapewnienie osób do obsługi sprzętu oświetleniowego i dźwiękowego. 

1. Wykonawca zapewni akustyka , technika sceny, technika oświetlenia  

Etap 4.  Zapewnienie namiotów przyscenicznych. 

       1. Wykonawca zapewni 2 namioty przysceniczne typ expres o wymiarach min 3x3 służące jako garderoby    

dla zespołów. 

Etap 5. Zapewnienie barierek ochronnych  

       1. Wykonawca zapewni barierki ochronne o wymiarach 2,5m x 1,1m potrzebne do wygrodzenia strefy 

sceny. 
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Etap 6. Zapewnienie demontażu sceny po zakończeniu imprezy plenerowej 

1. Wykonawca zapewni demontaż sceny wraz z wyposażeniem w ciągu 12 godzin od zakończenia 

imprezy plenerowej. 

Wszystkie konstrukcje techniczne muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego 

zamówienia zgodnie z przepisami BHP.  

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym  

Ofertę może złożyć Wykonawca, który: 

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem osobowym do wykonania 

zamówienia. 

2. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 

3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku wystawionej po realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

4. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

V. Opis sposobu przygotowania oferty  

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). 

 

Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia, 

c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, 

e) podpisana czytelnie przez Wykonawcę, 

f) zawierać wszystkie wymagane załączniki 

 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć : 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG 

2. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (załącznik nr 2), 
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VI. Miejsce oraz termin składania ofert:  

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail:  m.ostrowska@drobin.pl, 

poczty, kuriera pod adres: Miasto i Gmina Drobin 09-210 Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12 lub też 

dostarczona osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Drobin, 09-210 Drobin, ul. Marszałka 

Piłsudskiego 12 (I piętro, pokój nr 115) do dnia 23 sierpnia 2017r. do godz. 9.00  

Oferta złożona po terminie pozostanie bez rozpatrzenia. Oferent może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie 

internetowej http://www.drobin.pl/index.php/dozynki-gminno-powiatowe-drobin-2017  

oraz http://umgdrobin.bip.org.pl/ 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

VII. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

03.09.2017  r.  

 

Gotowość sceny, nagłośnienia, oświetlenia, 03.09.2017 r. o godz. 11:00.  

Zakończenie imprezy 03.09.2017 r. ok. godz. 24.00.  

Miejsce realizacji: Plac św. Floriana w Drobinie  

VIII. Sposób oceny ofert:  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

      1) Cena – 70%  

C= Cn/Cbx100x70%  

gdzie:  

C– ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena  

Cn– oferowana najniższa cena oferty  

Cb– oferowana cena w badanej ofercie  

100 - wskaźnik stały  
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  2) Doświadczenie – 30%  

Pod uwagę będzie brana ilość wykazanych realizacji usług (referencje):  

6 usług – 10 pkt.  

7-9 usług – 20 pkt.  

10 usług i więcej – 30 pkt.  

1. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną liczbę 

punktów.  

2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.  

3. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.  

4. Nabór ofert może być unieważniony bez podania przyczyny.  

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub została złożona 

przez podmiot nie spełniający warunków udziału w postepowaniu lub została złożona po terminie składania 

ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

IX. Termin płatności  

14 dni po dostarczeniu faktury VAT.  

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem http://www.drobin.pl/index.php/dozynki-gminno-powiatowe-

drobin-2017 oraz http://umgdrobin.bip.org.pl/  

 
 

 

                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Drobin 

                                                  /-/ Andrzej Samoraj                                                                                                                  
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 Załącznik Nr 1  

do zapytania ofertowego z dnia 16.08.2017 r.                                                                               

                                                            

    ………………. , dnia …………….. 

 

OFERTA 

Do 

Miasto i Gmina Drobin 

ul. Marsz. Piłsudskiego 12 

09-210 Drobin 

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dn. 16.08.2017 r. dotyczące wynajmu sceny, nagłośnienia, oświetlenia, 

wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej Dożynki Gminno- Powiatowe Drobin 2017 

w dn. 03.09.2017 r. 

Nazwa Zadania Cena netto 

ogółem 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena brutto 

ogółem 

Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą 

podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminno- Powiatowe  

Drobin 2017”  w dn. 03.09.2017 r.  

   

 

1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

2. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

…………………………………………………………. 

 

 

 

……………………………………… 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/


 
 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju  

  Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

 

Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych: 

www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner 

KSOW. 

 

        

podpis osoby upoważnionej             

   Załącznik Nr 2  

do zapytania ofertowego z dnia 16.08.2017 r.                                                              

  ………………. , dnia …………….. 

   ……………….…………….. 

        (pieczęć wykonawcy)                            

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG O PODOBNYM CHARAKTERZE 

 

Lp. Nazwa usługi Rok realizacji 

usługi 

Odbiorca usługi 

1    

 

2    

 

3    

 

4    

 

5    

 

6    

 

7    

 

8    

 

9    

 

10    

 

 

…………………………………….. 

                                                                                                                    (podpis osoby upoważnionej) 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/

