Rypin dn. 28.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo !
W związku z planowaną impreza plenerową Dni Rypina 2017 , realizowaną na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie ul. Sportowa 47 , Rypiński Dom Kultury zwraca się do
Państwa z zapytaniem ofertowym na realizację usługi: „Kompleksowa obsługa imprezy plenerowej
w zakresie techniki estradowej oraz organizacyjnym – Dni Rypina 2017 ”.
Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 b.
Wartość zamówienia – poniżej 14 tys. euro.
Zamawiający:

Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do zapewniania pełnej obsługi
techniki estradowej i organizacyjnej w dniu planowanej imprezy obejmującej:
a) Zapewnienia stabilnej, zadaszonej i osłoniętej z trzech stron sceny plenerowej wraz z ekranem LED,
przygotowanej pod względem bezpieczeństwa i zgodnie z riderami wykonawców, wraz
z transportem, rozłożeniem i demontażem ( załącznik nr 2 i 2a ).
b) Zapewnienia zestawu nagłaśniającego, zgodnie z riderami wykonawców, wraz z transportem,
okablowaniem, rozłożeniem i demontażem, ( załącznik nr 3 i 2a ).
c) Zapewnienia sprzętu oświetleniowego, zgodnie z riderami wykonawców, wraz z transportem,
okablowaniem, rozłożeniem i demontażem ( załącznik nr 4 i 2a ).
d) Zapewnienia obsługi realizatorskiej tj. obsługę podczas trwania imprezy, pomoc fizyczną
w montażu i demontażu sprzętu zespołów występujących w trakcie imprezy „Dni Rypina 2017 ”.
e) Zapewnieniu trzech namiotów z oświetleniem, o min wymiarach 6 m/4m wraz z transportem,
rozłożeniem i demontażem.
f) Zapewnieniu 25 krzesełek cateringowych oraz dwóch stolików o min. wymiarach 1 m /2 m. wraz
z transportem, rozłożeniem i demontażem.
g) Zapewnieniu 30 szt. barierek zaporowych ciężkich wraz z transportem, rozłożeniem i demontażem
h) Zapewnieniu dodatkowego ekranu LED wraz z realizacją wizji live ( dwie kamery HD ) o minimalnej
powierzchni 12 m2 wraz z transportem, rozłożeniem i demontażem
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją
niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP oraz posiadaniem odpowiedniego ubezpieczenia.
II. Termin wykonania – 24 czerwca 2017 roku.
1.
Zleceniobiorca może wejść na obiekt w celu przygotowania i prawidłowego wykonania usługi
w dniu 23.06.2017r. od godz. 20.00.
2.
Gotowość - 24.06.2017r. godz. 11.00.
3.
Przewidywane zakończenie usługi ok. godz. 24.00.

III. Warunki udziału:

1. Doświadczenie Wykonawcy w usłudze tożsamej z przedmiotem zamówienia tj. obsłudze imprez
plenerowych, organizowanych w różnych miastach na terenie Polski, w których wzięło udział
minimum 3000 widzów, potwierdzonych referencjami stwierdzającymi należyte wykonanie usługi,
wystawionymi przez Zleceniodawców – minimum pięć w ciągu trzech ostatnich lat.
2.
Podstawą oceny spełnienia warunku udziału w postepowaniu będą załączone do oferty
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie podobnych usług.
IV. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%.
Zamówienia udzielone zostanie Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą dla Zamawiającego
cenę usługi i uzyska akceptację zaoferowanej usługi przez menagerów artystów występujących
podczas imprezy „Dni Rypina 2017” oraz Dyrektora Rypińskiego Domu Kultury.
V. Oferta powinna zawierać:
1) dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących oraz
oświadczenie o zrealizowanych usługach wraz z referencjami;
2) Ostateczną cenę brutto za wykonanie usługi wskazaną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do
zapytania ofertowego).
VI. Informacje dodatkowe
1. Sposób rozliczania i termin płatności – przelew do 14 dni po otrzymaniu faktury.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jak również ryzyko wynikające
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty oraz wszelkie inne koszty
poniesione w celu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać
w Formularzu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Każdy wykonawca, który złoży ofertę przed upływem terminu składania ofert, zostanie
powiadomiony o wyniku postępowania – pismo zostanie przesłane za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub drogą pocztową (listownie) - zgodnie z wyborem zamawiającego.
4. Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o
terminie i miejscu zawarcia umowy.
5. Warunkiem podpisania umowy z wykonawcą usługi jest dostarczenie do Zamawiającego
pisemnej akceptacji wskazanych w riderach przedstawicieli technicznych zespołów : Bracia oraz
Bob One i Bas Tajpan.

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania ofertowego.
Bliższe informacje można uzyskać w Rypińskim Domu Kultury ul. Warszawska 8 , 87-500 Rypin,
Grzegorz Ziomek 54 280 21 56 e-mail: grzegorz.ziomek@rypin.eu.
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.04.2017 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Rypińskiego
Domu Kultury ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin.
Kopertę należy zaopatrzyć w napis: „Kompleksowa obsługa imprezy plenerowej w zakresie techniki
estradowej oraz organizacyjnym Dni Rypina 2017 ”. Nie otwierać przed 28.04.2017 r. godz. 12:00.

