Urząd Miasta Imielin
Referat EZKS
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

Imielin, 15 listopada 2012 r.

Znak sprawy: EZKS.4040. 4 .01.2012.BK

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Imielin, Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, NIP 222-00-41-485
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu plenerowego
pokazu sztucznych ogni w noc Sylwestrową 2012/2013.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Pokaz ułożony do akompaniamentu muzycznego, o wszelakich kombinacjach
kolorów i efektów odpalanych materiałów pirotechnicznych.
Materiały pirotechniczne, które powinny być użyte podczas pokazu to :
*Profesjonalne rzymskie ognie w ilości 10 szt. - Komety złote lub srebrne z
trzeszczącymi gwiazdkami unoszące się od ziemi na wysokość ok- 30m
*Wyrzutnie wielostrzałowe w ilości 12 szt - Wyrzutnie ładunków wystrzeliwane na
wysokość około 50-80m, o różnej kolorystyce i różnorakim efekcie (czerwony ogon
przechodzący w srebrny trzeszczący deszcz; brokatowy ogon przechodzący w
brokatowe palmy; czerwone, niebieskie, żółte, zielone,
chryzantemy, palmy)
Profesjonalne Wyrzutnie ładunków pirotechnicznych:
*49 strzałowe w ilości 6 szt. - Wyrzutnie ładunków strzelające na
wysokość około 60-80m o kolorystyce czerwono- niebiesko - żółto- srebrnej i
efekcie chryzantem, palm, piwonii.
*100 strzałowe w ilości 4 szt. - Wyrzutnie ładunków strzelające na
wysokość 80-100 m. Wyrzutnie w kształcie wachlarza charakteryzujące się wieloefektowną kompozycją barwną w postaci czerwono zielonych rozet, srebrnych
rybek z fioletowymi refleksami, którym towarzyszy trzeszczenie, złotych wirów
przechodzących w srebrne rozety z czerwono niebieskimi rozbłyskami, efekty
powtarzające się wielokrotnie.
*188 strzałowe w ilości 4 szt. - Wyrzutnie strzelające kątowo na wysokość 50m
charakteryzujące się czerwono srebrnymi kometami.
*300 strzałowe w ilości 2 szt. - Wyrzutnie strzelające kątowo z charakterystycznym
gwizdem i wijącymi się srebrno-złotymi kometami unoszącymi się na wysokość
100m.
*Profesjonalne bomby hukowo – rozbłyskowe:
bomby o silnej detonacji hukowo- rozbłyskowej wylatujące na wysokość od 100 –
300m i tworzące na niebie efekty o średnicy od 5 – 50m w zależności od wielkości
cala wystrzeliwanej bomby. Rozbłyski i detonacje tworzą przestrzenny parasol nad
głowami widzów w danym kolorze i efekcie w zależności od rodzaju bomby.
Kolory bomb pirotechnicznych : czerwone, niebieskie, żółte, zielone, purpurowe,
srebrne, złote, przechodzące z jednego w drugi (np. czerwono –niebieskie).

Efekty bomb pirotechnicznych : rozety, wiry, piwonie, trzeszczące gwiazdki,
palmy, ogony, wijące się komety, miny, rozbłyski, wierzby, opadający deszcz,
gwizd, warkocze przechodzące w kolorowe kwiaty, kule .
Ilość bomb wykorzystanych podczas pokazu : 250 szt. Bomby są łączone lontami
detonującymi i odpalane elektrycznie.
3. Zamówienie obejmuje również: nagłośnienie wraz z obsługą i zapewnieniem
odtwarzacza CD w celu zabezpieczenia podkładu muzycznego do pokazu.
4. Ubezpieczenie pokazu w gestii wykonawcy.
III WYMAGANIA:
A/ Oferent musi się legitymować przynajmniej 5-letnim doświadczeniem
w organizacji imprez plenerowych /min. 2 imprezy rocznie/,w tym 5 pokazów
pirotechnicznych z podaniem daty miejsca i na rzecz jakiego podmiotu były
realizowane
B/ oferent ma obowiązek złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego.
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Noc Sylwestrowa 31.12.2012 / 1.01.2913 Kopiec Wolności w Imielinie przy
ul. Wyzwolenia.
V. FORMA PŁATNOŚCI – przelew bankowy, w terminie 14 dni od dnia realizacji
zamówienia i otrzymania faktury.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu i być: opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny
podpis oferenta. Oferta powinna zawierać informacje potwierdzające stawiane przez
zamawiającego wymagania.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: ezks@imielin.pl , albo
pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81
41-407 Imielin (pokój 34 lub 36) w terminie 7 dni w godzinach pracy Urzędu Miasta.
od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom
telefonicznie lub e-mailem.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. . Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII Otwarcie ofert nastąpi w dniu następnym, po upływie terminu składania ofert.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Kryterium oceny ofert : najniższa cena i czas trwania pokazu.
2. Osoba upoważniona do kontaktu: Bożena Klekot , e-mail: ezks@imielin.pl,
tel. 32 2254136
VII. ZAŁĄCZNIKI :
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykaz zrealizowanych imprez i poazów w odniesieniu do pkt.III,pakt A
niniejszego zapytania ofertowego

1. Załącznik do oferty
/pieczątka firmy/ /miejscowość, data/

Formularz Ofertowy
Dotyczy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• Materiały pirotechniczne:
• Czas trwania pokazu:
Oferent (nazwa firmy/ ………………………………………..................
Adres: ……………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………………………………………………………….
REGON……………………………………………………………………………………….
nr rachunku bankowego:
………………………………………………………………………..
Osoba upoważniona do reprezentowania firmy (kontakt)
……………………………………………………………………………………..
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto …..................................zł ( słownie
złotych..............................................................
…...................................................................................)
podatek VAT.................................zł ( słownie
złotych...............................................................
…...................................................................................)
cenę brutto.....................................zł ( słownie
złotych..............................................................
…...................................................................................)
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wszystkimi
koniecznymi warunkami technicznymi i programowymi i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
Oświadczam, że zrealizuję zamówienie w 100% w wymaganym terminie
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zamówieniu ofertowym.
Termin realizacji zamówienia...............................................................................
Okres gwarancji.......................................................................................................
Termin ważności oferty....................................................................
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

……………………..
Miejscowość i data

……………………………….
Podpis i pieczątka oferenta

2. Załącznik do oferty
OŚWIADCZENIE
Oferent: .....................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax)
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z
póź. zm.) tzn.:
posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w
przypadkach wskazanych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych,
w tym nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych
prawem zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

................………………….................................................
Data i podpis wykonawcy

