Krosno Odrzańskie, 18.04.2016 r.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową Rybobranie 2016”
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 tj. z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 11/2014
Dyrektora Centrum Artystyczno–Kulturalnego „Zamek” z dnia 17 września 2014 roku w sprawie
określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej w złotych
równowartości kwoty netto 30 000 euro w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek”
w Krośnie Odrzańskim.
Nazwa i adres Zamawiającego
Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”
ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Godziny pracy: od 800 do 1600; od poniedziałku do piątku
tel. 68 383 89 94, e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.cak-zamek.pl
Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79952100-3 – usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem estrady, aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej
wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną w Krośnie Odrzańskim przez Centrum
Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim w dniach 18 - 19 czerwca 2016 r.
Impreza odbędzie się w porcie rzecznym.
Szczegóły
- Zapewnienie dostępu do złącza prądu leży w gestii Zamawiającego.
Scena
Wynajem „dużej” estrady o wymiarach min. 10 x 12 m z zadaszeniem integralnym połączonym
na stałe z podłogą.
Na scenie powinny znajdować się również podesty pod perkusję, instrumenty klawiszowe, kamery
itp. Boki estrady oraz tył zamaskowane czarną siatką przeciwdeszczową. Możliwość zawieszenia
reklamy. Estrada musi posiadać schody wejściowe z obu stron z możliwością przestawienia
ich w razie potrzeby, podwyższenia na perkusje zgodnie z riderami zespołów, możliwość
rozstawienia backline, zgodnie z riderami zespołów.
Oświetlenie
Odpowiednie do zapotrzebowania zespołów biorących udział w koncercie: LOKA – koncert
18.06., zespół LADY PANK – koncert 19.06, (ridery techniczne – w załączeniu).
Nagłośnienie
Dobrej jakości, pełno pasmowy system nagłośnieniowy, podwieszany z boku sceny o mocy min.
2 x 15 KW RMS. System nagłośnieniowy powinien być adekwatny do wielkości imprezy
i równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar do nagłośnienia. Pozostałe wymogi zawarte
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są w Riderach technicznych artystów stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.
Ponadto nagłośnienie (monitory, mikrofony bezprzewodowe, przewodowe, nagłowne, okablowanie
itp.), powinno być dostosowane do wymagań zespołów amatorskich oraz pół-profesjonalnych
nie wymienionych w zaproszeniu.
Obsługa techniczna
Obsługa techniczna powinna obejmować osoby niezbędne do wykonania oferty zgodnie z riderami
oraz w założonych ramach czasowych (próby koncertów, koncerty zespołów).
W szczególności niezbędna jest obecność m.in. głównego reżysera dźwięku oraz reżysera
monitorowego, a także oświetleniowca i elektryka. Ponadto obsługa techniczna powinna być
zaznajomiona z wymaganiami zespołów występujących na scenie przed imprezą. Zadaniem obsługi
technicznej jest w szczególności przygotowanie sceny, usuwanie usterek w działaniu sprzętu,
pomoc w montażu i demontażu sprzętu i instrumentów występujących zespołów, dbałość
o porządek na estradzie i w jej okolicy.
Inne
Estrada musi posiadać wszelkie wymagane atesty bezpieczeństwa. Wykonawca musi posiadać
polisę OC – ubezpieczenie od prowadzonej działalności.
Wykonawca musi przedstawić jakie jest wymagane zabezpieczenie energetyczne na obsługę
poszczególnych elementów zamówienia.
Termin i miejsce wykonania zamówienia, rozliczenia
1. Termin realizacji zamówienia: w dniach 18 - 19 czerwca 2016 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Port rzeczny w Krośnie Odrzańskim, ul. Bulwar Św. Jana Pawła
II, Krosno Odrzańskie.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. Warunkiem złożenia
poprawnej oferty jest uzyskanie zgody managerów artystów LOKA oraz LADY PANK, iż sprzęt
zgłoszony w ofercie odpowiada warunkom ich Riderów technicznych. Zgody w formie mailowej,
pisemnej itp. powinny stanowić załącznik do oferty.
Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na obsłudze technicznej
koncertów w zakresie wykonania usługi polegającej na wynajmie sceny, nagłośnienia i oświetlenia
o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto.
W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) wykaz wykonanych/wykonywanych przez wykonawcę usług w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,
z podaniem ich:
- wartości,
- przedmiotu,
- dat wykonania,
- podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
b) dowody, czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.
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W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w w/w wykazie
zostały wcześniej wykonane – wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami:
1.Wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób jest Dyrektor
Tomasz Miechowicz – tel. 609 006 275.
Opis sposobu przygotowania ofert:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi
zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym formularzu „Oferty”.
Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych
załączników.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
Oferty należy kierować na adres:
Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”
ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 8994, e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl
Zapytanie cenowe „Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową
Rybobranie 2016 ”
Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert:
Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w sekretariacie do dnia
05.05.2016 r. do godz. 15.00. (Jest to data, która jest ostateczną na otrzymanie przez Centrum
Artystyczno-Kulturalne „Zamek” oferty, nie zaś data stempla pocztowego przesłanej oferty)
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.
Oferty zostaną otwarte w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” 66-600 Krosno
Odrzańskie, ul. Szkolna 1, w dniu 06 maja 2016 r. Oferty złożone po terminie składania ofert
zostaną zwrócone niezwłocznie.
Sposób obliczenia ceny:
Wynagrodzenie wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia publicznego będzie
wynagrodzeniem uwzględniającym wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją
zamówienia w oparciu o złożoną ofertę cenową.
Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu
ofertowym:
a) Scenę
b) Oświetlenie
c) Nagłośnienie
d) Rejestrację dźwięku
e) Obsługę techniczną
Płatność za wykonanie usługi będzie dokonana jedynie na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury zaakceptowanej przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury,
po wykonaniu usługi w tym dostarczeniu nośnika z zapisem dźwięku zgodnie z podpisaną umową.
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Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena – 100 %
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów (100). Ocena punktowa ofert
zostanie dokonana wg wzoru:
Wg = Cn : Cb x 100
Wg – waga kryterium ceny
Cn – najniższa cena wśród złożonych (ważnych) ofert
Cb – cena oferty badanej
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji zamówienia,
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona
przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawiera
błędy w obliczeniu ceny,
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą
ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
Formalności dotyczące podpisania umowy - Zamawiający zawiera umowę w sprawie
zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym
od powyższego, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, lub gdy nie odrzucono
żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone
przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Osoby występujące po stronie
wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Istotne zmiany w umowie:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1.Termin realizacji zamówienia.
Termin ten może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego;
2.Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących
przypadkach:
a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT,
b) rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych usług;
Załączniki:
1. Formularz oferty - Załącznik nr 1
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie – Załącznik nr 3
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Załącznik nr 1
Znak sprawy …………………
……………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………….
Adres i nazwa wykonawcy
Zapytanie cenowe
1. Zamawiający ………………………………………………………………………
nazwa zamawiającego
zaprasza do złożenia ofert na:
2. Przedmiot zamówienia …………………………………………………………………….
3. Termin realizacji zamówienia ……………………………………………………………..
4. Okres gwarancji …………………………………………………………………………....
5. Miejsce i termin złożenia oferty……………………………………………………………
6. Termin otwarcia ofert ………………………………………………………………………
7. Warunki płatności
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ……………………………………..
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim
10. Treść oferty:
10.1. nazwa wykonawcy: ……………………………………………………
10.2. adres wykonawcy: …………………………………………………….
10.3. NIP …………………………………………………………………….
10.4. Regon …………………………………………………………………
10.5. nr rachunku bankowego ………………………………………………
10.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto ………………………………….zł (słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………………..
Podatek VAT ……………………………….zł (słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………………..
Cenę brutto ……………………………….zł (słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………………..
10.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
10.8. Termin realizacji zamówienia …………………………………………………
10.9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia …………………………..
10.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
dnia ………………......
Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy
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Załącznik nr 2
UMOWA
zawarta w dniu ……………. w Krośnie Odrzańskim pomiędzy:
Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim
ul. Szkolna 1 , 66-600 Krosno Odrzańskie, NIP 926-16-53-668,
reprezentowanym przez Tomasza Miechowicza - Dyrektora
przy kontrasygnacie Małgorzaty Sadowskiej - Głównej Księgowej
zwanym dalej "Zamawiającym"
a
…………………………………………………………………………………..
REGON:………………………………………….NIP:……………………….
reprezentowaną przez: …………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niniejszą umowę
zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2013 r., poz.907 t.j. ze zm.), na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.
§1
Przedmiot umowy
1.Przedmiotem zamówienia jest wynajem estrady, aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej
wraz z obsługą na imprezę plenerową, organizowaną w Krośnie Odrzańskim przez Centrum
Artystyczno – Kulturalne „Zamek” dniach 18 – 19 czerwca 2016 r.
2.Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym są integralną częścią umowy.
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi ze szczególną starannością i dbałością
o bezpieczeństwo osób.
§2
Wynagrodzenie
Wartość umowy ustala się na kwotę netto: ……………………………………………………
słownie: .................................................................................................................................................
+ podatek VAT ………………………………………………………………………………………
kwota brutto: ……………………………, słownie: ………………………………………………….
§3
Warunki płatności
1. Zapłata realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni
po wykonaniu usługi i odebraniu przez zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT.
2. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Termin i miejsce realizacji
Termin realizacji usługi w dniach 18 - 19 czerwca 2016 r., port rzeczny, Krosno Odrzańskie.
§5
Postanowienia ogólne
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia.
Termin ten może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) w przypadku zawieszenia usług przez Zamawiającego;
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2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących
przypadkach:
a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT,
b) rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych usług;
3. Inne zmiany w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,
zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz postanowienia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
wg prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 3

Oświadczenie osoby biorącej udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
Imię ..................................................................
Nazwisko ..........................................................
Oznaczenie postępowania ................................
Niniejszym oświadczam, że:
1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;
2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem
związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym
lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających
lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;
5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
........................................................
(data i podpis składającego
oświadczenie)
W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z postępowania:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(uzasadnienie)
(data i podpis składającego oświadczenie)
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