
19-04-2017 r.
MGOK.4020.1.2017

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku zaprasza do składania ofert cenowych na 

„wynajem nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą” 

podczas imprezy plenerowej odbywającej się 27.05.2017 r.
na terenie wyrzyskiego amfiteatru

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych zgodnie  z  art.  4  ust.  8  ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z  dn.  29.01.2004 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

I. Zamawiający
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku 
ul. Kościuszki 15, 
89-300 Wyrzysk, 
NIP: 764-22-64-448

II. Przedmiot oferty 
Przedmiotem oferty jest wynajem nagłośnienia, oświetlenia, wraz z transportem na ww. imprezę
plenerową, zabezpieczenie techniczne imprezy, montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna
nagłośnieniowa i oświetleniowa całej imprezy. 
1) system nagłośnieniowy i oświetleniowy, wg ridera wykonawców (załączniki)
2) na imprezę bezwzględnie wymagane jest nagłośnienie odpowiedniej mocy dla ok. 2000 osób
4) reżyserki realizacji dźwięku FOH i MON (Konstrukcja musi być profesjonalna, nie dopuszcza

się  słabych  konstrukcyjnie  namiotów,  które  szczególnie  podczas  niesprzyjającej
i problematycznej  pogody  mogą  zostać  zwiane  lub  przemakać,  mogą  być  namioty,  stabilne
trwałe)

5) reżyserka monitorowa nie może zajmować przestrzeni na scenie
6) Organizator nie zapewnia zabezpieczenia przez ochronę sprzętu w trakcie montażu i demontażu.

Wykonawca  ma  obowiązek  udostępnić  Zamawiającemu  wszelkie  dokumenty  niezbędne  do
pozyskania  stosownych  zezwoleń  na  organizację  imprez,  które  dotyczą  przedmiotu  niniejszego
zamówienia. 
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonywania  wszelkich  działań  związanych  z  realizacją
niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

III. Termin realizacji 
27.05.2017 r. - „Majowe spotkania z muzyką”

Gotowość  sceny,  nagłośnienia,  oświetlenia  ustala  się  na  4  godziny  przed  rozpoczęciem
imprezy. Poprzez gotowość zamawiający rozumie montaż wszystkich elementów składających
się na realizację zamówienia.

IV. Termin płatności 
14 dni po dostarczeniu faktury VAT.
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V. Sposób oceny ofert: 
1) Cena – 100% 

Niniejsze  zamówienie  zostanie  udzielone  temu Wykonawcy,  którego oferta  uzyska  najniższą
ceną za całość imprezy. 

2) Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie. 
3) Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa. 
4) Warunkiem podpisania umowy z oferentem, jest akceptacja firmy przez w/w wykonawców. 
5) Nabór ofert może być unieważniony bez podania przyczyny. 

VI. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony druk oferty – załącznik nr 1 
2. Zestawienie sprzętu zapewnianego przez Oferenta
3. Załącznik Nr 2
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG

VII. Czas i miejsce złożenia oferty: 
Ofertę należy przesłać do dnia: 10.05.2017. do godz. 10.00 
lub pocztą tradycyjną bądź osobiście na adres: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku ul. Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk,
Liczy się data wpływu do siedziby Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku. Oferta złożona
po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

VIII. Rozstrzygnięcie ofert
1. Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia 11.05.2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury w Wyrzysku.
2. Rozstrzygnięcie odbędzie się niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych na piśmie

ofert, a informacja o rezultacie wyboru oferenta zainicjowana niniejszym zapytaniem zostanie
przekazana za pomocą telefonu do firmy z najkorzystniejszą ofertą oraz podana do wiadomości
o wyborze najkorzystniejszego Oferenta na stronie www.mkokwyrzsk.pl

IX. Kontakt z zamawiającym
sekretariat@mgokwyrzysk.pl
tel +48 67 286 27 53

Dyrektor M-GOK Wyrzysk

(-) Magdalena Smełsz
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