Tytuł: Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia poniżej 14.000 euro na
organizację od strony artystycznej rodzinnego festynu plenerowego pt. „EKO –
FESTYN” Imielin 2012 ” w dniach 16 i 17 czerwca 2012 roku.
Urząd Miasta Imielin Imielin 23 kwietnia 2012 r.
Referat EZKS
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin
Znak sprawy: EZKS.4040.2.002.2012.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 zabezpieczeniu od strony
artystycznej festynu plenerowego pt.„EKO _FESTYN ‘IMIELIN 2012” (wstęp wolny),
który odbędzie się 16 i 17 czerwca 2012 roku /sobota i niedziela / w godzinach 9.00
do 22.00 na terenie Metale S A. przy ul. Gen. Hallera 39
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wymagania programowe:
W dniu 16 czerwca 2012 roku • defilada MAŻORETEK ( skład min. 30 osób ) – 2 występy
• Minimum 10 –cio minutowy pokaz fajerwerków
W dniu 17 czerwca 2012 r:
• Kabaret GRZEGORZA STASIAKA
• śląski zespół biesiadny „JORGUSIE” ,
Wykonawca ponosi koszty związane z dodatkowymi opłatami na rzecz artystów
m.in. wynikające z korzystania praw autorskich, dojazdu. Godziny rozpoczęcia
występów zostaną uzgodnione z Zamawiającym, zgodnie z planem imprezy.
3. Zamawiający zapewnia:
- scenę zadaszoną o wymiarach 8 x 6 m wraz z garderobą usytuowaną
w bezpośrednim sąsiedztwie sceny z nagłośnieniem i oświetleniem.
III WYMAGANIA:
A/ Oferent musi się legitymować przynajmniej 5-letnim doświadczeniem w
organizacji występów zespołów podczas imprez plenerowych /min. 5 imprez/ ,
B/ oferent ma obowiązek złożyć oświadczenie, które stanowi załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego.
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
16 i 17 czerwca 2012 r., w godz. 9.00 – 22.00, Imielin, ul. Gen. Hallera 39
V. FORMA PŁATNOŚCI – przelew bankowy, w terminie 14 dni od dnia realizacji
zamówienia i otrzymania faktury.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu i być: opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i
czytelny podpis oferenta.
2. 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 (ew. osobiście) na adres Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81,
41-407 Imielin (pokój 34 lub 36) w terminie 7 dni 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. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.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.
2. Osoba upoważniona do kontaktu: Bożena Klekot, e-mail: ezks@imielin.pl
VII. ZAŁĄCZNIKI :
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie do niniejszego zapytania ofertowego.

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

Formularz Ofertowy
Dotyczy: kompleksowego zabezpieczeniu od strony artystycznej rodzinnego
festynu plenerowego pt.„EKO – FESTYN IMIELIN’ 2012” w dniach 16 i 17 czerwca
2012 roku
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

