Środa Wielkopolska, 27 kwietnia 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE 2.UI.ZP.2017
Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą, montażem i demontażem urządzeń
na Średzkie Sejmiki Kultury 2017 w Środzie Wielkopolskiej w dniach 21 maja-4 czerwca 2017
(technika mała)
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 sceny, nagłośnienia, oświetlenia 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 email: projekt.kultura@oksroda.pl tel./fax. 61 285-23-05.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wynajmie sceny (scena kompletna z
zadaszeniem), podestów, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą, montażem i demontażem
urządzeń.
Po stronie oferenta leży:
1. Dostarczenie, montaż i obsługa nagłośnienia
2. Dostarczenie, montaż i obsługa oświetlenia
3. Dostarczenie i montaż sceny o wymiarach minimum 10 x 8 m, oraz 12 sztuk podestów
scenicznych
4. Obsługa techniczna wydarzeń zgodnie z załącznikiem nr 3 – Ramowy program imprezy
5. Spełnienie wymogów technicznych wynikających z rideru zespołu (załącznik nr 4).
Podana kwota musi zawierać koszty: wynajmu, obsługi, transportu, montażu i demontażu sprzętu
Po stronie Organizatora leży:
1. Stosowne zezwolenie na organizację imprezy rekreacyjno-kulturalnej, zgodnie z obowiązującymi w
tej mierze aktualnymi przepisami.
2. Ubezpieczenie imprezy.
3. Zabezpieczenie Służb Ochroniarskich, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji.
4. Zapewnienie stałej obecności elektryka oraz osoby odpowiedzialnej za organizację.
5. Infrastrukturę techniczną oraz komunalną, w tym dotyczącą zasilania energetycznego.
III. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
STARY RYNEK – 21 maja – 3 czerwca 2017
a) Scena o wymiarach minimum 8x10m z zadaszeniem, podestami scenicznymi (wysokość od
min. 1 m do 1,60 m) zadaszona, wysłoniona z trzech stron oraz wyposażona w minimum
jedną sztukę schodów. Wszystkie elementy sceny muszą posiadać wymagane prawem
atesty.
b) Nagłośnienie:
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Frontowy system nagłaśniający pozwalający na równomierne pokrycie dźwiękiem
przestrzeni do 30 metrów od sceny.
 Minimum 5 mikrofonów dynamicznych uznanych marek .
 Minimum 4 mikrofony bezprzewodowe uznanych marek.
 Co najmniej 3 d-boxy pasywne lub aktywne.
 Co najmniej 3 mikrofony pozwalające na nagłośnienie skrzypiec lub/i instrumentów
dętych (klipsy).
c) Oświetlenie:
 Minimum 8 sztuk reflektorów typu PC FRESNEL na froncie sceny
 Minimum 10 sztuk reflektorów typu PAR LED na kontrze
 Konsoleta do świateł.
 Cyfrowy mikser frontowy pozwalający na podpięcie minimum 32 urządzeń oraz
pozwalający na obsługę minimum sześciu wyjść AUX.
d) Spełnienie rideru scenicznego wykonawców (wg załącznika nr 4)


Park Łazienki 22 maja – 4 czerwca 2017
 12 sztuk podestów scenicznych z nogami o wysokości minimum 40 cm.
 nagłośnienie konferencyjne o mocy łącznej minimum 1000W składające się z co najmniej
dwóch głośników średniotonowych oraz głośnika subbasowego
 minimum dwa mikrofony bezprzewodowe doręczne oraz dwa mikrofony bezprzewodowe
nagłowne uznanych marek
 mikser cyfrowy z możliwością podłączenia minimum 10 urządzeń,
 oświetlenie żarowe o mocy łącznej minimum 2000W (typu PC FRESNEL),
 projektor multimedialny z ekranem 3x4m
 konstrukcja aluminiowa qadrosystem 2x5 m
Numery CPV – 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
21.05.2017r - 4.06.2017.
V.MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Impreza odbędzie się na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej (21 maja 2017 – 3 czerwca 2017 i w
Parku Łazienki w Środzie Wielkopolskiej (22 maja – 4 czerwca 2017)
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe:
BRAK
VII. KRYTERIA OCENY OFERTY:
Cena, obsługa polegająca na zapewnieniu w odpowiedniej ilości pracowników obsługi technicznej

VIII. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO
POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY:
1) Cena – 70%,
2) Obsługa polegająca na zapewnieniu w odpowiedniej ilości pracowników obsługi technicznej

IX. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
OCENY OFERTY:
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Oferta w każdym z kryteriów może otrzymać maksymalnie 100 pkt (skala od 0 do 100 pkt).
a) Kryterium cena zamówienia obliczone będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższa x 100 pkt / cena badanej oferty x 70%
b) Kryterium obsługa - Wykonawca musi zagwarantować odpowiednią ilość pracowników obsługi
technicznej wydarzenia obecnych przez cały czas trwania wydarzeń wskazanych w programie imprezy
W tym kryterium Wykonawca otrzyma punkty:
0 punktów – 1 pracownik obsługi technicznej
50 punktów – od 2 do 3 pracowników obsługi technicznej
100 punktów – 4 i więcej pracowników obsługi technicznej
X. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać o dnia 8 maja 2017r.godz. 16.00,
- na adres e-mail: projekt.kultura@oksroda.pl
- lub pisemnie na adres:
Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej
ul. 20 Października 30 63-000 Środa Wielkopolska,
O zachowaniu terminu dostarczenia oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu, a nie data stempla
pocztowego.
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić napis informacyjny:

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej
ul. 20 Października 30 63-000 Środa Wielkopolska,
Projekt Kultura
Katarzyna Kicinska-Pajchrowska

OFERTA na
Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą, montażem i demontażem urządzeń
na Średzkie Sejmiki Kultury 2017 w Środzie Wielkopolskiej w dniach 21 maja -4 czerwca 2017
(technika mała)

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego
zapytania (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2)

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.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Po analizie ofert przedmiotowa dostawa zostanie zrealizowana na podstawie umowy.
Warunki wyboru Wykonawcy:
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1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami (Wykonawcami) w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
3. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Przedmiotowe zamówienie zostanie zrealizowane po ocenie ofert na podstawie umowy.
5. Niniejsze ogłoszenie nie kształtuje zobowiązania po stronie Zamawiającego. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu
Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta
(Wykonawcę) jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jego oferta zostanie odrzucona.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.oksroda.pl – w dniu 8.05.2016r. (poniedziałek) w
godzinach popołudniowych.
IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1) gdy wystąpią okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy (takie
jak: żałoba narodowa, pożar, powódź i inne klęski żywiołowe itp.), nie wynikające z zaniedbań
którejś ze stron termin imprezy może ulec zmianie,
2) gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego impreza nie odbędzie się, strony odstąpią od
umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
3) gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną
w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą
wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała,
4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany elementów przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego
i będą to przykładowo okoliczności:
- powodujące poprawienie parametrów technicznych (np. sceny, nagłośnienia, oświetlenia, itp.)
- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,
nie powodujących zmiany ceny oferty.
5) w przypadku zmiany źródła finansowania umowy lub dodania nowego źródła finansowania
umowy, kwota umowy pozostanie bez zmian, a Zamawiający zmieni tylko jej źródło finansowania i
doda odpowiednie logo i informację o współfinansowaniu. Zmiana ta nie wymaga podpisania
aneksu do umowy,
6) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Kicinska - Pajchrowska – Koordynator Projektu tel.
691 551 994
XI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU:
Z postępowania zostaną wykluczone podmioty które są powiązano lub kapitałowo z zamawiającym na
zasadzie:
1. uczestniczenia w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadania co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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4. pozostawania 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.
Warunkiem dopuszczenia oferty do postępowania jest złożenie oświadczenia o braku powiązań.
(załącznik nr 2)
XII. 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.
XIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Ramowy program imprezy
4. Rider
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