
 

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 

 

 

Środa Wielkopolska, dnia 6 maja 2016 

7/UI/ZP/442/2016 

 

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 

przedstawienia oferty cenowej wynajmu ekranów LED wraz z obsługą, montażem i 

demontażem urządzeń 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 wynajmie trzech ekranów LED 

(preferowane: P 10, P 16, P 5) w terminach: 

1. Ekran LED (preferowany P10) o wymiarach 2x3metry:  22 maja 2016 – 6 czerwca 2016 – 

Stary Rynek w Środzie Wielkopolskiej, 

2. Ekran LED (preferowany P16) o wymiarach 3x5metry   :  28 – 29 maja 2016 – Park 

Łazienki, 

3. Ekran LED (preferowany P5) o wymiarach 2x3metry   :  3 – 5 czerwca – Park Łazienki; 

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 

Po stronie oferenta leży  dostarczenie, montaż i obsługa ekranów w czasie trwania imprez. 

Podana kwota musi zawierać koszty: wynajmu, obsługi, transportu, montażu i demontażu 

sprzętu w ramach projektu:  „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”. 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

mailto:projekt.kultura@oksroda.pl
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1. 22 maja 2016 – 6 czerwca 2016 

2. 28 – 29 maja 2016 

3.  3 – 5 czerwca 

IV.MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Imprezy odbywać się będą na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej,  w Parku Łazienki 

oraz w  Miasteczku Kultury umiejscowionym  w  Parku Łazienki . 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

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

zapytania (załącznik nr 1). 

 2. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia 

wymaganych warunków wg formuły: spełnia – nie spełnia.  

Oferta powinna:  

a) zostać  opatrzona pieczątką firmową, 

 b) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 c) być złożona przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania niniejszego 

zamówienia, 

 d) podpisana czytelnie przez Wykonawcę, 

 e) zawierać referencje. 

 3. Wykonawca dołączy do oferty: – Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1). 

 

VI.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 Ofertę należy nadsyłać do dnia 17.05.2016r. do godz. 16.00 za pośrednictwem: 

 – poczty elektronicznej (projekt.kultura@oksroda.pl ) 

– faksem na nr 61 285-23-05 

 – poczty (kurierem, osobiście) na adres: Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej, ul. 20-go 

Października 30, 63-000 Środa Wielkopolska w kopercie z dopiskiem „KOSZTY WYNAJMU 

EKRANÓW LED WRAZ Z OBSŁUGĄ, MONTAŻEM, DEMONTAŻEM URZĄDZEŃ 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”  
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Oferent, może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. W 

toku badania ofert i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

VII. OCENA OFERT 

 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 

 - cena – 100% 

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres umowy i nie podlega 

negocjacji. 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresem www.oksroda.pl – 18.05.2016r. (środa) w 

godzinach popołudniowych. 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

 Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Kicinska - Pajchrowska –  Koordynator 

Projektu tel. 691 551 994 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty 

związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.  

2. Oferty niekompletne będą odrzucone. 

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 

 5. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień 

szczegółowych warunków realizacji zamówienia. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego. 
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Załącznik nr 1 

OFERTA CENOWA KOSZTY WYNAJMU EKRANÓW LED WRAZ Z OBSŁUGĄ, 

MONTAŻEM I DEMONTAŻEM URZĄDZEŃ  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” 

 

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

 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 ADRES FIRMY: 

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

 REGON: ............................................ 

 tel.: .................................................. 

 fax: .................................................. 

adres e – mail: ................................. 

  

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej 

Ul. 20-go Października 30 

63-000 Środa WIelkopolska 

 

 Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 7/UI/ZP/442/2016 dotyczące przedstawienia oferty 

cenowej wynajmu ekranów LED wraz z obsługą, montażem i demontażem urządzeń 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.):  
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Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia: 

 Netto: ……………………………..…………… zł 

 /słownie netto/ 

…………………………………………….……………………………………………………………

…………..  

VAT: …………………………………..………… zł 

 /słownie VAT/ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 Brutto: …………………………….... zł 

 /słownie 

brutto/………………………………………………………………………………………….…………

……  

1. Przyjmujemy do realizacji postawione warunki przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym. 

 2. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia 

zgodnie z zapytaniem ofertowym 7/UI/ZP/442/2016 

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

zastrzeżeń.  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

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

 

 

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

 Podpis i pieczątka Wykonawcy/ Osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 


