Głubczyce, 31.12.2020r.

ZAPYTANIE CENOWE
w związku z realizacją czesko – polskiego projektu pt.: „Śląskie
Portamento – śpiew – współbrzmienie – tradycja”.
Zamawiający: Gmina Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
reprezentowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach

Przedmiot zapytania
Przedstawienie ofert na współorganizację części artystyczno-rozrywkowej
imprezy plenerowej, niebiletowanej podczas Polsko – Czeskich Dni Miasta
w dniach 13 – 14 czerwca 2020r., organizowanych w Głubczycach na Rynku
w centrum miasta na dużej scenie plenerowej. Załącznik nr 1 stanowi szczegółowy
opis zaplecza techniczno – estradowego, oraz zabezpieczenia imprezy, które musi
być podstawą Riderów zaproponowanych artystów.

Informacje uzupełniające
1. Termin złożenia oferty: do 20 stycznia 2020 r. do godziny 14:30.
2. Termin otwarcia ofert: 21 stycznia 2020 r. godz. 10:00.
3. Termin realizacji zamówienia: 13 – 14 czerwca 2020r.
4. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Głubczycach – Zbigniew Ziółko – kontakt mailowy pod adresem:
mokglubczyce@wp.pl
5. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie ww usług.
6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
7. Ofertę należy dostarczyć do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury
w Głubczycach, ul. Kościuszki 24, 48-00 Głubczyce, w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie cenowe dotyczące realizacji czesko –
polskiego projektu pt.: „Śląskie Portamento – śpiew – współbrzmienie –
tradycja” artyści.
8. Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną: mokglubczyce@wp.pl
9. Usługa ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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10. Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków należących do Usługobiorcy
będzie spoczywała na nim wraz z konsekwencjami.
11. Odpowiedzialność za szkody wynikłe za nieprawidłową realizację usługi
spoczywać będzie na Usługobiorcy wraz konsekwencjami.

Kryteria oceny ofert
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez
Organizatora, który dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi. Przy
wyborze najkorzystniejszej oferty brane pod uwagę będą następujące kryteria oceny:
a) Przygotowanie propozycji programu artystyczno-rozrywkowego w dniach 13 –
14 czerwca 2020r . do wykorzystania w godzinach od 17:00 do 23:00, w tym
obejmującego m.in.: występy minimum dwóch znanych i popularnych artystów
estradowych, trwające minimum 60 minut (+ ewentualne bisy) każdy.
O kolejności występów i godzinie prezentacji decydować będzie Organizator
wspólnie z Oferentem, co szczegółowo zostanie opisane w umowie
o współpracy.

W

ofercie

Wykonawca

ma

złożyć

oświadczenie

o zagwarantowaniu występów wyżej wymienionych artystów estradowych.
Do oferenta należeć będzie zawarcie umów z artystami i opłacenie kosztów
występów artystycznych. (45%)
Mile widziani, do wyboru, następujący artyści: Reni Jusis, Natalia Szroeder, Kasia
Kowalska, Leszcze, Patrycja Markowska, Piersi, Pektus, Pudelsi, Red Lips, Michał
Szpak, Łąki Łan, Mieczysław Szcześniak, Cleo, Waglewski Fisz Emade, Raz Dwa
Trzy, Andrzej Sikorowski, Jula, Ich Troje, Alicja Majewska z Januszem Korczem,
Gosia Andrzejewicz, Big Cyc, Afromental, Artur Andrus, Rafał Brzozowski, Kasia
Cerekwicka, Ania Dąbrowska, De Mono, Doda, Magda Feme, Ewelina Flinta, Goya.
b) Cena usługi w zakresie przedmiotu zamówienia. (45%)
c) Doświadczenie w organizacji i obsłudze imprez w zakresie przedmiotu
zamówienia. (10%)
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Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym
w zakresie objętym ofertą.
2. Dysponują

odpowiednim

potencjałem

technicznym

zapewniającym

właściwe wykonanie usług będących przedmiotem oferty i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej płynność
świadczenia usługi.
4. Oświadczenie o posiadaniu polisy OC.
UWAGA: DO WYCENY OGÓLNEJ PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ WYCENĘ
SZCZEGÓŁOWĄ – ROZWINIĘTĄ KALKULACJĘ ZAPYTANIA.

str. 3

1. Nazwa Oferenta

Wycena ogólna

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. Adres Oferenta
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. NIP / REGON ............................................................................................................
4. Nr rachunku bankowego
........................................................................................................................................
5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
– cenę netto
.................................................................................................................................. zł.
(słownie: ........................................................................................................................
– podatek VAT ……….. % tj.
................................................................................................................................ zł.
(słownie: .......................................................................................................................
– cenę brutto
................................................................................................................................... zł.
(słownie: .......................................................................................................................
6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
do niego zastrzeżeń.
7. Termin realizacji zamówienia
........................................................................................................................................
8. Kserokopia ubezpieczenia i polisy OC wraz z udokumentowanym
doświadczeniem.
9. Wyrażam zgodę na proponowane w zapytaniu cenowym warunki płatności.

………………………………………..
Data, pieczęć i podpis Oferenta

str. 4

