Pińczów, 11.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OBSŁUGĘ
PLACU ZABAW - WESOŁE MIASTECZKO NA IMPREZIE
„DOŻYNKI GMINNE PIŃCZÓW 2015”
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J. Piłsudskiego 2A
28-400 Pińczów

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie
obsługi rozrywkowej (wesołe
miasteczko) w czasie trwania imprezy pod nazwą DOŻYNKI GMINNE PIŃCZÓW
2018 w dniu 19 sierpnia 2018, w godz. 14:00-00:00 na terenie Ośrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. Pałęki 26 w Pińczowie, w tym:




W ramach wyłączności na obsługę rozrywkową i handlową Wykonawca
zobowiązany jest do:
- montażu „Wesołego miasteczka” na wydzielonym przez Zamawiającego
terenie o podłożu trawiastym o wymiarach ok. 60 x 25 m, wg mapki
sytuacyjnej
- właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu „Wesołego miasteczka”,
- zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie
trwania wynajmu terenu oraz po jego zakończeniu,
- stały nadzór stanu technicznego swoich urządzeń oraz monitorowanie
bezpieczeństwa użytkowników „Wesołego miasteczka”,
- posiadania aktualnych atestów Urzędu Dozoru Technicznego,
- przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie Ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych w ramach obsługiwanej imprezy,
- posiadania aktualnego ubezpieczenia OC,
- organizacji stoiska handlowego z sorbetami
Wykonawca zapewnia sobie we własnym zakresie dostęp do prądu (agregat
prądotwórczy). Wykonawca zapewnia sobie sam sprzęt gaśniczy oraz inny
niezbędny sprzęt i środki potrzebne do wystawienia i funkcjonowania stoisk,

III.
PROCEDURA
a) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w podziale na zadania.
W wyniku zapytania ofertowego zostanie wybrany
tylko 1 oferent.
b) Oferty w wersji papierowej należy składać w sekretariacie PSCK lub przesłać
pocztą na adres Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury,
ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów, do dnia 21.05.2018 r. do godz. 15:00,
c) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane – nie decyduje data
stempla pocztowego.
d) Data zamieszczenia zapytania na stronie internetowej www.psck.pl – 11.05.2018r.

IV.
KRYTERIUM OCENY OFERT
Najwyższa cena – 100%

V.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Z wyłonionym Wykonawcą na wykonanie usługi opisanej w zapytaniu zawarta
zostanie umowa w terminie do 14 dni od daty złożenia oferty.
2. Oferent składając swoja ofertę oświadcza tym samym, iż posiada wszelkie
wymagane koncesje i zezwolenia oraz ubezpieczenie, które są wymagane do
prowadzenia jego działalności.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatorów w
zakresie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
4. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie
możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia
zapisów w formularzu ofertowym.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez
podania przyczyny.

Złączniki
1. Formularz ofertowy
2. Mapki terenu imprezy

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
na obsługę placu zabaw – wesołe miasteczko
podczas imprezy plenerowej „ DOŻYNKI GMINNE PIŃCZÓW 2018”
DANE WYKONAWCY
NAZWA/ IMIĘ, NAZWISKO:
SIEDZIBA/ADRES:
NIP/ REGON/ PESEL
TEL./FAX:
E-MAIL:
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w
nim Obowiązków Wystawców oraz przepisów przeciwpożarowych i porządkowych.
Zobowiązuję się zapewnić obsługę rozrywkową imprezy w następującym zakresie:
Lp.

Rodzaj stoiska

1

Wesołe miasteczko

2

Stoisko z sorbetami

Oferowany asortyment

Ilość stoisk

Z
tytułu
uzyskania
wyłączności
na
obsługę
handlową
imprezy
proponuję
kwotę ……….…………………… PLN netto + VAT wg stawki 23%.
Zobowiązuję się wpłacić 100 % kwoty określonej w pkt. III w terminie do dnia 29.06.2018 r.
Uważam się za związanego ofertą do dnia ………………………………….. .
Do formularza załączam zgodny ze stanem faktycznym wyciąg z KRS /ewidencji działalności
gospodarczej.
Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami z tytułu podatków oraz z tytułu należnych składek
ubezpieczeniowych na rzecz ZUS. Aktualnie także nie toczy się wobec mnie - firmy Oferenta jakiekolwiek postępowanie o zapłatę, ani na etapie sądowym ani też na etapie egzekucyjnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby organizacji
imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz.
926 z późn. zm.)
……………………………..…………………………….
data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2

