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ZAPYTANIE OFERTOWE 6.UI.ZP.2017 

 

usługa polegająca na wynajęciu i zapewnieniu zabezpieczenia technicznego (płotki zaporowe 

niskie, płoty budowlane wysokie, namioty, komplety biesiadne, stoły koktajlowe, krzesła 

składane) w ramach Średzkich Sejmików Kultury 2017 w Środzie Wielkopolskiej w okresie 

pomiędzy 21 maja 2017 – 4 czerwca 2017 

 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 

euro, z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)  

 

Dyrektor Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym 

zabezpieczenia technicznego (płotki zaporowe niskie, płoty budowlane wysokie, namioty, 

komplety biesiadne, stoły koktajlowe, krzesła składane) w ramach projektu: „Promocja 

dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i 

popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20-go Października 30, 63-000 Środa Wielkopolska e-

mail: projekt.kultura@oksroda.pl  tel./fax. 61 285-23-05. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wynajęciu i zapewnieniu 

zabezpieczenia technicznego (płotki zaporowe niskie, płoty budowlane wysokie, namioty, 

komplety biesiadne, stoły koktajlowe, krzesła składane) w ramach Średzkich Sejmików Kultury 

2017 w Środzie Wielkopolskiej w okresie pomiędzy 21 maja 2017 – 4 czerwca 2017 

 w ramach projektu: „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę 

dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

Podana kwota musi zawierać koszty: wynajmu i transportu zabezpieczenia technicznego w podanym 

terminie. 

 

 

III. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje transport, montaż i demontaż ww. sprzętu zgodnie z harmonogramem 

stanowiącym załącznik nr 1. 

 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

21 maja – 4 czerwca 2017 

 

V.MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

- Stary Rynek (Środa Wielkopolska)  

- Park Łazienki (Środa Wielkopolska) 

- Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach  

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:  

Cena – 100% 

mailto:projekt.kultura@oksroda.pl
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VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferty należy składać o dnia 12 maja 2017r.godz. 16.00, 

- na adres e-mail: projekt.kultura@oksroda.pl  

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego 

zapytania (załącznik nr 1). 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.oksroda.pl – w dniu 15.05.2016r. (poniedziałek) w 

godzinach popołudniowych.  

 

XII. DODATKOWE INFORMACJE 

 Dodatkowych informacji udziela pani Katarzyna Kicinska - Pajchrowska –  Koordynator Projektu tel. 

691 551 994 

 

XV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Oświadczenie o braku powiązań 

3. Harmonogram zabezpieczenia technicznego  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 6.UI.ZP.2017 

 

Oferta 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 6.UI.ZP.2017 pn.: usługa polegająca na wynajęciu i 

zapewnieniu zabezpieczenia technicznego (płotki zaporowe niskie, płoty budowlane wysokie, 

namioty, komplety biesiadne, stoły koktajlowe, krzesła składane) w ramach Średzkich 

Sejmików Kultury 2017 w Środzie Wielkopolskiej w okresie pomiędzy 21 maja 2017 – 4 czerwca 

2017 w ramach projektu Projekt „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez 

poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla zamówienia 

publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, realizowanego na podstawie 

art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2013 r. poz.907 z późn. zm.):  

 

Przedmiot zamówienia opisany jest w Ogłoszeniu 

Oświadczam, że: 

1. Przyjmujemy do realizacji postawione warunki przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

2. Poniższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym 

6.UI.ZP.2017 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń.  

4. Oferuję:  

Cena łączna zamówienia:  ................................................................................  zł   brutto w tym  VAT    

Cena łączna zamówienia słownie: ....................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………….…zł brutto w tym  VAT    

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy, adres: 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

......................................, dn. ...................................... 

             

      

 …………………………………………………………… 

                (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 6.UI.ZP.2017 

 
Wykonawca/pieczątka:  
 
 
 
                              dn.………………………,  
NIP ………………………………………………… 
 
REGON …………………………………………………                                                                        
 

 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: 
 
Zapytanie Ofertowe pn. usługa polegająca na wynajęciu i zapewnieniu zabezpieczenia 

technicznego (płotki zaporowe niskie, płoty budowlane wysokie, namioty, komplety biesiadne, 

stoły koktajlowe, krzesła składane) w ramach Średzkich Sejmików Kultury 2017 w Środzie 

Wielkopolskiej w okresie pomiędzy 21 maja 2017 – 4 czerwca 2017 w ramach projektu Projekt 

„Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń 

kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowany przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

 
 
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 

        
     

      
 ……………………………………………………………………… 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 6.UI.ZP.2017 

 

Harmonogram zabezpieczenia technicznego. 

 

Przedmiot zamówienia Ilość sztuk Data, godzina miejsce 

Namioty 6x 12 m 3 szt 27-28 maja 2017 
godz. 7.00 – 24.00 

Park Łazienki  
zaplecze 

Namioty 6x 12 m 2 sztuki 1 czerwca 2017 
Godz. 7.00 – 24.00 

Park Łazienki  
zaplecze 

Komplety biesiadne 
(kpl - 2 ławki + stół)  

26 kpl 26 maja 2017 
Godz. 13.00 – 24.00  

Dwór w Koszutach 

Komplety biesiadne 
(kpl - 2 ławki + stół) 

15 sztuk  27-28 maja 2017 
godz. 7.00 – 24.00 

Park Łazienki  
zaplecze 

Komplety biesiadne 
(kpl - 2 ławki + stół) 

15 sztuk  1 czerwca 2017 
godz. 7.00 – 24.00 

Park Łazienki  
zaplecze 

Ławka biesiadna 20 sztuk 22 maja, godz 10.00  
– 26 maja godz 12.00 

Park Łazienki 
Hala namiotowa 

Ławka biesiadna 20 sztuk 29 maja, godz 10.00  
– 1 czerwca godz. 24.00 

Park Łazienki 
Hala namiotowa 

Ławka biesiadna 40 sztuk 2 czerwca godz. 15.00 - Park Łazienki 
Hala namiotowa 

Stół biesadny 5 sztuk  31 maja godz. 15.00 – 
20.00 

Park Łazienki 
Hala namiotowa 

Stół  koktailowy 10 sztuk 26 maja 2017 
Godz. 13.00 – 24.00  

Dwór w Koszutach 

Stół  koktailowy 10 sztuk 27-28 maja 2017 
godz. 7.00 – 24.00 

Park Łazienki  
zaplecze 

Płoty zaporowe 40 sztuk 21 maja godz. 7.00 – 24.00 Stary Rynek 
 

Płoty zaporowe 60 sztuk 27 maja godz. 7.00 
- 1 czerwca – godz. 24.00 

Park Łazienki 
 

Płoty zaporowe 10 sztuk 3 czerwca – godz. 7.00 
- 4 czerwca – godz.24.00 

Park Łazienki 
Hala namiotowa 

Płoty budowlane 20 sztuk 27 maja godz. 7.00 
- 1 czerwca – godz. 24.00 

Park Łazienki 
 

Krzesła składane 50 sztuk  21 maja godz. 7.00  
– 3 czerwca – 24.00 
( z wyjątkiem 26 maja)  

Stary Rynek 

Krzesła składane 200 sztuk  26 maja 2017 
Godz. 13.00 – 24.00  

Dwór w Koszutach 

 

 


