
Pińczów, 15.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM 
 SCENY, NAŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA WRAZ Z OBSŁUGĄ

NA IMPREZIE PLENEROWEJ 
„DNI PONIDZIA 2017” W DNIACH 24-25.06.2017 r.

I. ORGANIZATOR:

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

Kontakt:
Agnieszka Kucybała tel. 41 357 24 24 w. 111, kom. 664 038 174

II. ZAKRES OBSŁUGI:

Przedmiotem  zamówienia  jest  wynajem  sceny,  nagłośnienia  i  oświetlenia  wraz  z
transportem  na  miejsce  imprezy  w  czasie  trwania  imprezy   
DNI PONIDZIA 2017,  która odbędzie się   w dniach  24-25 czerwca 2017 r. na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pałęki 26 w Pińczowie, zabezpieczenie  techniczne
imprezy  oraz  montaż  i  demontaż  urządzeń,  obsługa  techniczna,  nagłośnieniowa,
oświetleniowa całej imprezy.

Wykonawca wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty jest zobowiązany do  
zapewnienia  kompleksowej obsługi sceny, nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy 
zgodnie z wymogami sprzętowymi wykonawców:

 HAPPYSAD 
– FOH: Michał Niezbecki, email: michal@happysad.art.pl, tel. 501457818
– Monitor: Arkadiusz Rogoziński email: arek@happysad.art.pl, tel. 514392688
– Oświetlenie: Wojciech Wąs email: wojtek@happysad.art.pl  tel. 504180297

 CREE 
- Mariusz "Hitman" Waniczek, tel. kom. 501 462 444, e-mail: hitman@cree.pl 

 PIĘKNI I MŁODZI -  BRAK RIDERA
 

- Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Impreza plenerowa odbywać się będzie na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Pińczowie przy ul. Pałęki,
- 24.06.2017 w godz. 16:00 – 1:00 dnia następnego, wymagana gotowość sceny do prób 
muzycznych godz. 10:00
- 25.06.2017 w godz. 16:00 – 00:00, wymagana gotowość sceny do prób godz. 12:00 

III. PROCEDURA

Nie  dopuszcza  się  składania  ofert  częściowych  w  podziale  na  zadania.  
W wyniku zapytania ofertowego zostanie wybrany  tylko 1 oferent. 



- Kryteria oceny ofert – najniższa cena.

Termin i miejsce składania ofert 

Oferty w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać w sekretariacie Pińczowskiego 
Samorządowego Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów, przesłać pocztą lub 
kurierem lub na adres mailowy: oferty@psck.pl, nie później niż do godz. 15:00 w dniu 13.03.2017 r. 
(nie decyduje data stempla pocztowego)

Termin zamieszczenia zapytania  na stronie internetowej www.psck.pl 15.02.2017 r.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatorów w zakresie
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie możliwość 
przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w 
formularzu ofertowym. 

Wybrana  oferta  musi  uzyskać  akceptację  realizatorów  dźwięku  i  oświetlenia
poszczególnych  wykonawców!!!  Wykonawca  zamówienia  powinien  przesłać
pisemne akceptacje do organizatora do dnia 24.03.2017 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania
przyczyny.

IV.  PLANOWANY TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Organizator (Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury) przewiduje zawrzeć umowę
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę do dnia 07.04.2017 r. 

Złączniki

1. Formularz ofertowy
2. Ridery wykonawców

-HAPPYSAD: nagłośnienie, oświetlenie
CREE: nagłośnienie

3. Mapy terenu imprezy

      Dyrektor
Pińczowskiego Samorządowego 

Centrum Kultury
            Iwona Senderowska

http://www.psck.pl/pliki/dp2017/cree_rider_plener.pdf
http://www.psck.pl/pliki/dp2017/happysad_rider_light.pdf
http://www.psck.pl/pliki/dp2017/happysad_rider_technika.pdf
http://www.psck.pl/
mailto:oferty@psck.pl


Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

NA WYNAJEM  SCENY, NAŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA SCENY WRAZ  Z OBSŁUGĄ 
NA IMPREZIE PLENEROWEJ „DNI PONIDZIA 2017” 

W DNIACH 24-25.06.2017 r.

DANE WYKONAWCY
NAZWA/ 

IMIĘ, NAZWISKO:

SIEDZIBA/ADRES:

NIP/ REGON/ PESEL

TEL./FAX:

E-MAIL:

Za obsługę imprezy plenerowej Dni Ponidzia 2017 proponujemy:

Lp. Rodzaj usługi Cena Netto Cena Brutto 

1. Scena  (10x12 m)+ dach + podesty pod  (z 
atestem)

2. Nagłośnienie

3. Oświetlenie

5. Transport

6. Agregat prądotwórczy 

7. Obsługa

8. Noclegi

RAZEM

 Z tytułu wykonania usługi  proponuję kwotę  ……….…………………… PLN netto 
(słownie: ………………………………………..………..…………….……………………………… ……………………………zł) 
+ VAT wg stawki ….......%.
Uważam się za związanego ofertą do dnia ………………………………….. 

 Do  formularza  załączam  Zgodny  ze  stanem  faktycznym  wyciąg  z  KRS  /ewidencji  działalności
gospodarczej.



Jednocześnie oświadczamy, że:

 posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia, niezbędne do realizacji zadania,

 posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

 dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zadania,

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania,

 oferowana  przez  Wykonawcę  usługa  spełniają  wszystkie  wymagania  określone  przez

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i załączonej dokumentacji.

 informacje  zawarte  we  ofercie  i  załączonych  do  niej  dokumentach  są  prawdziwe  oraz

zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

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.).

………………………….., dnia ……………………….. 2017 r. ………………………….………………..…………………….

podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) 
do reprezentowania wykonawcy



ZAŁACZNIK 2


