
17 luty 2014 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Szanowni Państwo ! 
W związku z planowaną impreza plenerową LETNIE GRANIE , realizowaną na stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sierpcu, Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sierpcu zwraca się do 
Państwa z zapytaniem ofertowym na realizację usługi: 
 „Kompleksowa obsługa imprezy plenerowej w zakresie techniki estradowej”. 
 
Wartość zamówienia – poniżej 14 tys. euro. 
 
Zamawiający: 
Centrum Kultury i Sztuki  
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Sierpcu  
ul. Piastowska 39 
09-200 Sierpc 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do zapewniania pełnej obsługi techniki 

estradowej w dniu planowanej imprezy obejmującej: 
1) Zapewnienia stabilnej, zadaszonej i osłoniętej z trzech stron sceny plenerowej, przygotowanej 

pod względem bezpieczeństwa: 
a)  Wymiary - 10m x 10m, wys.150 cm 
b) Minimalna wysokość dachu 7m od poziomu sceny 
c) Podest na perkusję 3m x 2m, wysokości 0,4m 
d) Scena osłonięta z 3 stron 
e) Nagłośnienie, oświetlenie wg ridera technicznego Kasi Kowalskiej Elektrycznie 2012, 

zespołu Arka Noego, PHOTONY. 
2) Zapewnienia zestawu nagłaśniającego, zgodnie z riderami wykonawców, wraz z transportem, 

okablowaniem, rozłożeniem i demontażem. 
3) Zapewnienia sprzętu oświetleniowego, zgodnie z riderami wykonawców, wraz z transportem, 

okablowaniem, rozłożeniem i demontażem 
4) Zapewnienia obsługi realizatorskiej tj. obsługę podczas trwania imprezy, pomoc fizyczną w 

montażu i demontażu sprzętu zespołów występujących w trakcie imprezy „Letnie Granie”. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych. 

 
II. Termin wykonania – 16 sierpnia 2014 roku 
1.         Zleceniobiorca może wejść na obiekt w celu przygotowania i prawidłowego    wykonania usługi w     

        dniu 16.08.2014r. od godz. 5.00.  
2.         Gotowość  - 16.08.2014r. godz. 16.00. 
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 dziewięć w ciągu trzech ostatnich lat. 

2.         Podstawą oceny spełnienia warunku udziału w postepowaniu będą załączone do oferty dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie usług  wskazanych w § 1 

 
IV. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. 



Zamówienia udzielone zostanie Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą dla Zamawiającego 
cenę usługi i uzyska akceptację zaoferowanej usługi przez artystów występujących w czasie 
imprezy oraz Dyrektora CKiSz w Sierpcu. 

 
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) szczegółowy opis posiadanego sprzętu. 
3) ostateczną cenę brutto za wykonanie usługi wskazaną w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do zapytania 

ofertowego). 
 

     Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania ofertowego. 
     Bliższe informacje można uzyskać w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska  
     39, 09-200 Sierpc, Katarzyna Popko-Rzemieniewska e-mail: promocja@ckisz.sierpc.pl,  
     tel. (24) 275-24-93, wew.106. 
       
    Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2014 r. godz. 12:00 w  
    sekretariacie (pok. 16) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39 

 
Kopertę należy zaopatrzyć w napis: 

„Kompleksowa obsługa imprezy plenerowej w zakresie techniki estradowej”. 
Nie otwierać przed 28.02.2014 godz. 12:00. 

 

mailto:promocja@ckisz.sierpc.pl


Zał. 1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2014 dotyczące realizacji usługi: „Kompleksowej obsługi 
imprezy plenerowej w zakresie techniki estradowej”.  
składamy następującą ofertę: 
 
 

Dane oferenta: 
 

Nazwa  

Adres  

Nr telefonu  

Adres e –mail  

 
 
Ja niżej podpisany/a, odpowiadając zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2014 dotyczące realizacji usługi: 
„Kompleksowej obsługi imprezy plenerowej w zakresie techniki estradowej i”, oferujemy wykonanie usługi 
będącej przedmiotem zamówienia 
 
Za łączną cenę netto: .........................................................PLN  
 
Słownie: ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Za łączną cenę brutto: .........................................................PLN  
 
Słownie: ……………………………………………………………………………………. 
 
Ponadto, ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 
a. akceptuję termin realizacji zamówienia 
b. gwarantuję wykonanie: niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania  
c. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie 
 
 

                              ........................................             
                                     miejscowość, podpis   

 


