ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą: Plac Wolności 1, 59-940
Węgliniec

ZAPRASZA
Do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej
„Święto Grzybów” w Węglińcu”:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
„Obsługa imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu
Zadanie: oświetlenie i nagłośnienie oraz zabezpieczenie sceny i terenu imprezy”.
Impreza plenerowa „Święto Grzybów”
Miejsce realizacji: Węgliniec, Plac Wolności 1 (przy Parku Miejskim)
Termin realizacji: 08.09.2018r.-09.09.2018r.
Usługi cateringowe- wystarczająca ilość stanowisk gastronomicznych, m.in.:
•

•
•

Punkty sprzedaży kukurydzy gotowanej, popcornu, prażonych orzeszków, waty
cukrowej, lodów, gofrów, asortymentu z grilla, napojów w kartonach,
z dystrybutorów-nie mniej niż po 2 punkty,
Sprzedaż piwa-nie mniej niż 5 punktów: estetycznych (niezniszczonych, zadbanych)
stołów i ławek, zadaszeń, parasoli nie mniej niż 80 kompletów),
Stoiska z zabawkami nie mniej niż 2 punkty

2. Zamawiający informuje, że na terenie przyległym do terenu imprezy znajdować się będzie
wesołe miasteczko. Zamawiający zawrze odrębną umowę z Wykonawcą oferującym wesołe
miasteczko (sprzęt ciężki, stoisko spożywcze, inne atrakcje dla dzieci m.in. dmuchańce) na
imprezę plenerową „Święto Grzybów” w Węglińcu.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium – cena.
4. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
4.1. Formularz oferty według załączonego wzoru.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę należy wliczyć m.in.
5.1. wartość usługi.

5.2. koszty transportu.
5.3. obowiązujące podatki ( w tym VAT).
5.4 inne koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z ustalonymi warunkami.
6. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie
podlega waloryzacji w czasie jej trwania.
7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni:
7.1. ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób.
7.2. ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia.
7.3. ubezpieczenia OC od prowadzenia działalności gospodarczej.
7.4. noclegi dla ekipy technicznej oraz dla pracowników Wykonawcy.
7.5. ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do
momentu wywiezienia sprzętu.
7.6. ubezpieczenie i ochronę świadczonych usług cateringowych.
7.7. uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług
7.8. rozgałęźnik prądowy o mocy 400 V.
8. Zamawiający zobowiązuje się do:
8.1. nieodpłatnego udostępnienia terenu na realizację przez Wykonawcę zadania.
8.2. dostarczenia zasilania energetycznego na atrakcje dodatkowe/ usługi cateringowe
(rozliczenie za pobór energii po stronie Zamawiającego, moc 60 kW)
8.3. zapewnienia możliwości podłączenia się do szafek z energią elektryczną 230/400 V pod
warunkiem posiadania przez Wykonawcę przedłużaczy, urządzeń oraz osprzętu elektrycznego
zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami.
8.4. zapewnienia dostępu do zasilania energetycznego odpowiedniej mocy z układem
uziemienia roboczego i ochronnego do nagłośnienia i oświetlenia ( rozliczenie za pobór energii
po stronie Zamawiającego, 2 x gniazdo 63A i 1x gniazdo32 A 90 kW).
8.5. zapewnienia dostępu do kabin sanitarnych typu TOI-TOI.
8.6. ubezpieczenia imprez od odpowiedzialności cywilnej.
8.7. zapewnienia punktu medycznego.
9. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadająca wszystkim postawionym przez niego
wymogom i najbardziej ekonomiczną.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:
10.1. Ofertę należy złożyć na piśmie w kopercie z dopiskiem „Obsługa imprezy plenerowej
Święto Grzybów w Węglińcu” w terminie do 15 maja 2018r. do godz. 13:00 w Węglinieckim
Centrum Kultury, 59-940 Węgliniec, Plac Wolności 1.
Istnieje
możliwość
przesłania
oferty
pocztą
elektroniczną
na
adres
dyr.mgok.wegliniec@gmail.com przy czym należy ją niezwłocznie potwierdzić na piśmie.
10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 10.1. nie będzie
rozpatrywana.
10.3.Wykonwaca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
upływem terminu jej składania.
10.4. Zamawiający może wprowadzić zmiany do zaproszenia lub wycofać zaproszenie przed
terminem wyznaczonym na składanie ofert.
11. Zamawiający informuje, że nie jest płatnikiem podatku VAT.
12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Bogdan Walczak-Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu,
Plac Wolności 1, Tel. 75 723 62 29, 603569994.
W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 „Wzór oferty”
2. Załącznik nr 2 Projekt umowy- usługi cateringowe

Bogdan Walczak
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Węglińcu

(miejscowość, data)
(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

…………………………………………..

………………………………………….
(nazwa i adres Zamawiającego)

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„Obsługa imprezy plenerowej Święto Grzybów w Węglińcu-wyłączność w zakresie
wykonania usług cateringowych podczas imprezy plenerowej bez wynajmu sceny,
oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy”.
(określona szczegółowo w „Zaproszeniu do złożenia oferty”)
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia za kwotę………............. zł brutto( słownie……………………………………….)

Miejsce realizacji: Węgliniec , Park Miejski, Plac Wolności 1
Termin realizacji: 08.09.2018r.-09.09.2018r.
2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu.
3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” i projekcie umowy warunki
akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w
warunkach.
4. Oświadczam, że posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Załącznikami do oferty są:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
UMOWA nr … /MGOK/2018

zawarta w Węglińcu w dniu…………………...pomiędzy:
1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Węglińcu reprezentowanym przez:
Bogdana Walczaka-Dyrektora MGOK w Węglińcu
przy kontrasygnacie Marzeny Stefańskiej-Głównej Księgowej MGOK w Węglińcu,
zwanym dalej Zamawiającym
a
2. ……………………………………
………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie przez Wykonawcę usług polegających na
obsłudze imprezy plenerowej „Święto Grzybów” organizowanej przez Zamawiającego
w Węglińcu w Parku Miejskim, w zakresie wyłączności wykonania usług
cateringowych
2. Początek imprezy godz. 12.00 dnia 08.09.2018r., zakończenie ok. godz. 23.00 dnia
09.09.2018r.
§2
Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć w trakcie imprezy:
1. Artykuły konsumpcyjne:
a) punkty sprzedaży popcornu, kukurydzy gotowanej, nie mniej niż 2,
b) punkty sprzedaży prażonych orzeszków, nie mniej niż 2,
c) punkty waty cukrowej, nie mniej niż 2,
d) punkty sprzedaży lodów, gofrów, nie mniej niż 2,
e) punkty sprzedaży asortymentu z grilla, nie mniej niż 2,
f) punkty sprzedaży napojów w kartonach, z dystrybutorów, nie mniej niż 2,
g) punkty sprzedaży napojów alkoholowych-piwa, nie mniej niż 5,
2. Artykuły różne:
a) stoiska z zabawkami, nie mniej niż 2 punkty,

b) stoiska z biżuterią, nie mniej niż 1 punkt,
c) estetyczne (niezniszczone, zadbane) ławo stoły wraz z parasolami, nie mniej 80 kompletów,
§3
Zamawiający zobowiązuje się:
1. Udostępnić nieodpłatnie teren na realizację przez Wykonawcę zadania.
2. Dostarczyć zasilanie energetyczne ( rozliczenie za pobór energii po stronie Zamawiającego,
moc 60 kW).
3. Zapewnić dostęp do kabin sanitarnych typu TOI-TOI.
4. Zapewnić możliwość podłączenia się do szafek z energią elektryczną 230/400V pod
warunkiem posiadania przez Wykonawcę przedłużaczy, urządzeń oraz osprzętu elektrycznego
zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami.
5. Ubezpieczyć imprezę od odpowiedzialności cywilnej.
6. Zapewnić punkt medyczny.
7. Umieścić na plakatach promujących imprezę logo Wykonawcy.
8. Umieścić na stronie internetowej imprezy logo Wykonawcy.
9. Zapewnić Wykonawcy możliwość rozmieszczenia balonów i bannerów reklamowych na
udostępnionym terenie.
§4
Wykonawca zobowiązuje się również:
1. Zapewnić własnym staraniem i na własny koszt:
a) ubezpieczenie przewożonego sprzętu i osób,
b) ubezpieczenie osób pracujących przy realizacji przedmiotu zamówienia,
c) ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności gospodarczej,
d) noclegi dla swoich pracowników,
e) ubezpieczenie i ochronę sprzętu od momentu dostarczenia sprzętu na plac imprezy do
momentu wywiezienia sprzętu,
f) ubezpieczenie i ochronę świadczonych usług cateringowych,
g) uzyskanie niezbędnych zezwoleń w zakresie świadczonych usług,
2. Starannie wywiązać z przyjętych na siebie obowiązków z niniejszej umowy.

3. Uiścić opłatę w wysokości ………………..zł brutto, w zamian za usługę reklamową
określoną w § 3 ust.7 i 8 świadczoną przez Zamawiającego podczas imprezy plenerowej,
o której mowa w §1.
4. Umożliwić Zamawiającemu na udostępnionym terenie, o którym mowa w § 3 ust.1
umiejscowienie namiotów wystawowych oraz sprzedaży produktów regionalnych
i rękodzielniczych oraz zorganizowania kiermaszu książki używanej.
5. Umożliwić Zamawiającemu zorganizowanie loterii fantowej z przeznaczeniem na cel
charytatywny.
6. Udostępnić Zamawiającemu logo w wersji wektorowej.
§5
W przypadku złych warunków pogodowych (ciągłych opadów deszczu, nawałnicy podczas
trwania całej imprezy) Zamawiający może zmniejszyć opłatę za usługi reklamowe max. do
50%.
§6
1. Wykonawca uiści opłatę określoną w § 4 w następujący sposób:
70% kwoty określonej w § 4 ust.3 za świadczenie usług cateringowych podczas „ Święta
Grzybów” płatne na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy i 30 % w terminie 5 dni po zakończeniu
imprezy.
2. Wykonawca uiści opłatę niezwłocznie po otrzymaniu rachunku od Zamawiającego wg
sposobu płatności określonego w § 6 ust.1 na rachunek bankowy Zamawiającego nr 51 8382
0001 2618 1871 2000 0010, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Pieńsku O/Węgliniec.
§7
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy możliwość rozmieszczenia balonów
i bannerów reklamowych na udostępnionym terenie.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia szczególnej staranności w wykonywaniu usług
stosownie do obowiązujących przepisów sanitarnych w prowadzonej przez niego działalności
gastronomiczno-rozrywkowej.
2. Wykonawca oświadcza i akceptuje warunki umowy, która zostanie zawarta pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą oferującym wesołe miasteczko (sprzęt ciężki, 1 stoisko
spożywcze i inne atrakcje dla dzieci m.in. dmuchańce) podczas imprezy „Święto Grzybów” w
Węglińcu.

§9

Wykonawca oświadcza, że posiada ważne zezwolenia dotyczące prowadzonej działalności
i sprzedaży proponowanych artykułów oraz zobowiązuje się do zapewnienia wglądu do
dokumentów podczas organizowanych imprez stosownie do obowiązujących przepisów.
§ 10
1. Odstąpienie od wykonania umowy przez Wykonawcę skutkuje obowiązkiem uiszczenia
przez niego bez odrębnego wezwania 100% kwoty określonej w §4 ust.3.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania
umowy w wysokości 10% kwoty określonej w § 4 ust.3.
3. Nienależytym wykonaniem umowy będzie naruszenie obowiązków, o których mowa w § 2
i § 4 umowy.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 13
Wszelkie spory wynikające w toku realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia do ich rozstrzygania właściwym
będzie sąd odpowiedni miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jedna dla Wykonawcy, dwie
dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy
…………………………….
/nazwa, adres Wykonawcy/

/data/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podpisując umowę na realizację zadania pn.: „ Obsługa imprezy
plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu, znajduję się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej płynność prowadzenia usług.

……………………………..
/data i podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2 do umowy
…………………………….
/nazwa, adres Wykonawcy/

/data/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podpisując umowę na realizację zadania pn.: „ Obsługa imprezy
plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu, nie zalegam z opłaceniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS,
Urzędu Miasta/Gminy*/, uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego
organu.*

……………………………..
/data i podpis Wykonawcy/

* niewłaściwe skreślić

