
Terespol, dnia 05.04.2019 r.
miejscowość, data

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu
ul. Sienkiewicza 27
21-550 Terespol
tel/fax  (83)-375-22-65
tel. kom. 507 170 018
e-mail: mokterespol@wp.pl
nazwa firma oraz adres zamawiającego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w  postępowaniu  o  wartości  szacunkowej  nieprzekraczającej  progu  stosowania  ustawy  
z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  Zamówień  Publicznych (Dz.  U.  Z  2015  r.  poz.  349) określone  
w art.4 ust.8.
Miejski  Ośrodek Kultury w Terespolu,  21-550 Terespol, ul.  Sienkiewicza 27,  woj. lubelskie,  powiat
bialski, tel. (83) 375 22 65, e-mail: mokterespol@wp.pl  , strona internetowa:   www.mokterespol.com  , strona
bip: www.mokterespol.naszbip.pl
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy –
Prawo Zamówień Publicznych.

1.  Zakup (dostawa):
Wynajem sceny i techniki estradowej na imprezę o nazwie „Niedziela w Terespolu” w dniu 21.07.2019 r.

Część I: obsługa techniczna w zakresie oświetlenia według poniższej specyfikacji:

1) Obsługa koncertu HAPPYSAD zgodnie z riderem wykonawcy;
2) Obsługa koncertu HORPYNA zgodnie z riderem wykonawcy;
3) Obsługa koncertu zespołu EXAITED zgodnie z riderem wykonawcy;
4) Obsługa koncertu ANDRZEJA RYBIŃSKIEGO zgodnie z riderem z wykonawcy;

5) Obsługa koncertu DJ HUBERTUSE zgodnie z riderem wykonawcy;
6) Obsługa  koncertu  w wykonaniu  artystów scen  operowych  pt:,,  MUZYCZNA PODRÓŻ

DOOKOŁA ŚWIATA”, zgodnie z riderem wykonawcy;
7) Obsługa  występów  lokalnych  artystów  uwzględnionych  w  programie  imprezy:  orkiestra  dęta,

zespoły  instrumentalno-wokalne,  wokaliści,  zespoły  taneczne,  DJ,  w  czasie  nieprzekraczającym
dwóch godzin.

8) Agregat  prądotwórczy z paliwem,  o odpowiedniej  mocy do wykonania  usługi.  (  Dwa oddzielne
agregaty: do obsługi oświetlenia i dźwięku).
Aktualne  ridery stanowią  załączniki  do  niniejszego  zapytania  ofertowego.  Znajdują  się  także  u
Wykonawców. 

Część  II:  obsługa  techniczna  w  zakresie  dźwięku  i  systemu  monitorowego  według  poniższej
specyfikacji:

 1)  Obsługa koncertu HAPPYSAD zgodnie z riderem wykonawcy;
 2)  Obsługa koncertu HORPYNA zgodnie z riderem wykonawcy;
 3)  Obsługa koncertu zespołu EXAITED zgodnie z riderem wykonawcy;
 4)  Obsługa koncertu ANDRZEJA RYBIŃSKIEGO zgodnie z riderem z wykonawcy;

 5)  Obsługa koncertu DJ HUBERTUSE zgodnie z riderem wykonawcy;
 6)  Obsługa koncertu w wykonaniu artystów scen operowych pt:,, MUZYCZNA PODRÓŻ
      DOOKOŁA ŚWIATA”, zgodnie z riderem wykonawcy;

mailto:mokterespol@wp.pl
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 7)  Obsługa występów lokalnych artystów uwzględnionych w programie imprezy: orkiestra dęta,
       zespoły instrumentalno-wokalne, wokaliści, zespoły taneczne, DJ, w czasie nieprzekraczającym
       dwóch godzin.
 8)   Agregat prądotwórczy z paliwem, o odpowiedniej mocy do wykonania usługi. ( Dwa oddzielne
       agregaty: do obsługi oświetlenia i dźwięku).
Aktualne  ridery stanowią  załączniki  do  niniejszego  zapytania  ofertowego.  Znajdują  się  także  u
Wykonawców.  

Część III: obsługa techniczna w zakresie sceny według poniższej specyfikacji oraz spełniającej rider
                  zespołu  HAPPYSAD.

     Scena o min. wym. 8m x 10m.  Z dwóch stron schody o szer. min. 1,5m. z oznakowanymi taśmą  
     ostrzegawczą krańcami. 
     Wypoziomowana, zabezpieczona barierkami z trzech stron. Osłonięta z trzech stron ciemnymi,    
     jednolitymi kurtynami z siatki lub plandeki. Wysłonięta czarnym materiałem od ziemi do dolnej krawędzi
     sceny. W przypadku półkolistego dachu konieczna jest adaptacja akustyczna eliminująca zjawisko flutter
     echo.
     Krawędź przednia sceny zabezpieczona żółto-czarną taśmą ostrzegawczą.
     Barierki zabezpieczające po obu stronach schodów.
     Minimalny wymiar zadaszenia 8m x 10m
     Wszystkie elementy wykorzystywane do budowy zadaszenia ( kratownice, wózki, szekle, zawiesia )
     atestowane zgodnie z aktualnie obowiązującą polską normą.
     Wszystkie elementy wykorzystane do budowy sceny ( podesty, plandeki, barierki, schody, elementy
     łączące) i pozostałe atestowane zgodnie z aktualnie obowiązującą polską normą.
     Wszystkie atesty oraz książki serwisowe do wglądu w miejscu imprezy.
     Do sceny dobudowany trap umożliwiający transport sprzętu na scenę i ze sceny.

Część IV: wynajem garderób według poniższej specyfikacji:

1)  Zapewnienie garderoby dla zespołu HAPPYSAD do wyłącznej dyspozycji zespołu na czas
    montażu, próby i koncertu zamykanej, oświetlonej, nieprześwitującej, łącznie dla 16 osób, bez
    okien lub ostatecznie z możliwością szczelnego ich zasłaniania – namiot o wymiarach 3m./6m.
 2)  Zapewnienie garderoby dla zespołu HORPYNA - namiot o wym. 3m./4m.
 3)  Zapewnienie garderoby dla zespołu EXAITED o wym. 3m./3m. 
 4)  Zapewnienie garderoby dla ANDRZEJA RYBIŃSKIEGO  o wym. 3m./3m. 
 5)  Namiot o wym. 3m./4m. 
6) WSZYSTKIE NAMIOTY W STANDARDZIE Z PODŁOGĄ, MOŻLIWOŚCIĄ ZASŁANIANIA

    OKIEN, ZAMYKANE.

Część V: wynajem płotków ochronnych według poniższej specyfikacji:

1) 30 m. płotków ciężkich
2) 230 m. płotków lekkich
3) Transport i montaż w dniu 21.07.2019 r., gotowość na godzinę 12:00
4) demontaż w dniu 22.07.2019 r. po zakończeniu imprezy wraz ze zdjęciem wiszących

na płotkach banerów i dostarczeniem ich do Organizatora.

2.  Adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie zaproszenie: 
     www.mokterespol.naszbip.pl

http://www.mokterespol.naszbip.pl/


3.  Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie
zamawiającego – Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, pok. 3, lub telefonicznie pod
numerem (83) 375 22 65, 507 170 018.
Uprawniony  do  kontaktu  z  oferentami:  Anna  Pietrusik-dyrektor,  Łukasz  Pogorzelski-instruktor  ds.
organizacji imprez.

4.     Termin wykonania zamówienia:
wymagany termin realizacji zamówienia: 21-22. 07. 2019 r.

5.    Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

a) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz dołączyć wypełniony załącznik nr 2.
b) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
c) dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy,
d) co najmniej 4 referencje  potwierdzające wiarygodność oraz doświadczenie Wykonawcy z lat
2012 – 2018, w organizacji imprez plenerowych o charakterze i zasięgu zbliżonym do „Niedzieli w
Terespolu” wraz z dokumentacją fotograficzną (łącznie 4 zdjęcia ).
e) Oświadczenie  Wykonawcy,  że  zapoznał  się  z  riderami  wymienionych  w  zapytaniu
wykonawców, akceptuje je i jest w stanie spełnić oraz zobowiązuje się na min. 30 dni przed datą usługi
przesłać Organizatorowi oraz technikom zespołu Happysad wykazu sprzętu, który będzie użyty podczas
realizacji. ( załącznik nr 3).

6.     Zakres obowiązków Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej działalności (jak w pkt.
5,  podpunkt  b)  oraz  niezbędną  wiedzę,  doświadczenie  i  potencjał  techniczny,  a  także  dysponować
odpowiednim personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu,

1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi własnych urządzeń w godzinach trwania imprezy,
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania czystości na obszarze objętym wyłącznością podczas

trwania imprezy oraz posprzątanie tego terenu po zakończeniu imprezy,
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  sobie  agregatów  prądotwórczych  

o odpowiedniej mocy w celu zapewnienia energii elektrycznej do obsługi swoich urządzeń,
4. Wykonawca  zobowiązany jest  do  ustawienia  urządzeń  sprawnych  technicznie  oraz  zapewnienia

bezpiecznego z nich korzystania.
5. Wykonawcy zabrania się bez zgody organizatora zlecenia wykonania zadania innym podmiotom.
6. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania stosownej umowy z Organizatorem po rozstrzygnięciu

zapytań ofertowych.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia (atesty, ubezpieczenia 

NW i OC itp.), które okaże na żądanie Organizatora w każdym czasie.
8. Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednią ilość ( dostosowaną do zajmowanego terenu i

posiadanego sprzętu) sprawnych technicznie, z aktualną homologacją gaśnic ppoż.

7.     Zakres obowiązków Organizatora:

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia imprezy pod nazwą: ,,Niedziela w Terespolu”  
w dniu 21.07.2019 r. w zakresie programowym podanym w pkt. 1 niniejszej oferty.



2. Organizator  zobowiązany  jest  uzyskać  zgodę  na  realizację  niniejszej  oferty  przez  konkretnego
wykonawcę każdego z wykonawców wymienionych w pkt. 1 lub co najmniej zespołu HAPPYSAD,
który posiada najbardziej rozbudowany rider.

8.        Kryteria wyboru oferty: 

Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT) obejmującą:
a) Cenę usługi kompleksowej – 100%

Obliczanie ilości punktów dla poszczególnych części oferty nastąpi wg wzoru:
Wybór oferty będzie składową:
- ceny najniższej usługi kompleksowej- /90%/ 
- atrakcyjność oferty wg uznania Organizatora -/10%/

9.        Miejsce i termin składania ofert:

1. Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, pokój nr 3, do dnia:  
23  kwietnia 2019  roku  do  godz.  15.00 za  pośrednictwem:  poczty,  kuriera  lub  też  dostarczyć
osobiście.  
W przypadku  przesłania  oferty pocztą  lub  kurierem za  termin  złożenia  oferty uznaje  się  datę  
i godzinę wpływu do Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Sienkiewicza 27, pok.3.

2. Oferty zostaną  otwarte  w dniu  23 kwietnia  2019 r.  o  godz.  15.10 w siedzibie  zamawiającego,
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27, pok. 3.

3. Oferent składa ofertę w nieprzejrzystej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego oraz
opisanej w następujący sposób:  „Oferta na wynajem sceny i techniki estradowej na imprezę  
o nazwie „Niedziela w Terespolu” w dniu 21.07.2019 r.” z dopiskiem: nie otwierać przed dniem
21.07. 2019 r. godz. 15:10.

10.        Termin związania ofertą :

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.

11.      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  cenowej  Organizator  poinformuje  Wykonawcę  w  terminie  7  dni
liczonych od daty otwarcia ofert. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie stronie internetowej: www.mokterespol.naszbip.pl

12.     Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego ofertę wybrano
wraz z informacją o jej wyborze.

               13. Postanowienia ogólne:

Organizator dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na jedną lub więcej części.
LISTĘ SPRZĘTU, KTÓRY BĘDZIE WYKORZYSTANY PODCZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA  W 

ZAKRESIE OBSŁUGI OŚWIETLENIOWEJ, DŻWIEKOWEJ I SYSTEMU MONITOROWEGO ORAZ 

SCENY, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOSTRACZYĆ DO ORAGNIZATORA ORAZ 



WYMIENIONYCH W RIDERZE ZESPOŁU HAPPYSAD TECHNIKÓW NA 30 DNI PRZED DATĄ 

USŁUGI.

AKTUALNY RIDERY ZESPOŁU HAPPYSED ZANJDUJĄ SIĘ NA STRONIE ORGANIZATORA: 

WWW.MOKTERESPOL.NASZBIP.PL  ORAZ : WWW.HAPPYSAD.ART.PL/RIDER.

RIDERY POZOSTAŁYCH WYJKONAWCÓW WYMIENIONYCH W ZAPYTANIU ZNAJDUJĄ SIĘ NA 

STRONIE: www.mokterespol.naszbip.pl

Gotowość sceniczna max. 10:00 w dniu imprezy.
Organizator ma prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny. Komisja oceniająca dokonuje
wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. Organizatorowi
przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z riderami.         

http://www.mokterespol.naszbip.pl/
http://WWW.HAPPYSAD.ART.PL/RIDER
http://WWW.MOKTERESPOL.NASZBIP.PL/


Załącznik nr 1
...............................................................
                     (nazwa i adres oferenta)

Adres e-mail: ........................................

Telefon...................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym składamy ofertę na wykonanie usługi zgodnie z zaproszeniem do składania ofert z dnia 

05.04.2019 r.: ,,Wynajem sceny i techniki estradowej na imprezę o nazwie „Niedziela w Terespolu” w 

dniu 21.07.2019 r. '' , według poniższej specyfikacji:

Część I: obsługa techniczna w zakresie oświetlenia ( zgodnie z ww. specyfikacją):

Cena usługi kompleksowej:

Cena netto: …………..zł

Kwota VAT: ………….zł

Cena brutto: ………….zł

Słownie brutto:  …………………………………………………………………………………........................

Część II: obsługa techniczna w zakresie dźwięku i systemu monitorowego ( zgodnie z ww. 

specyfikacją):

Cena usługi kompleksowej:

Cena netto: …………..zł

Kwota VAT: ………….zł

Cena brutto: ………….zł

Słownie brutto:  …………………………………………………………………………………........................

Część III: obsługa techniczna w zakresie sceny ( zgodnie z ww. specyfikacją) oraz spełniającej rider 

zespołu  HAPPYSAD:

Cena usługi kompleksowej:

Cena netto: …………..zł

Kwota VAT: ………… zł

Cena brutto: ………….zł

Słownie brutto:  …………………………………………………………………………………........................

Część IV:  wynajem garderób ( zgodnie z ww. specyfikacją):

Cena usługi kompleksowej:

Cena netto: …………..zł

Kwota VAT: …………zł

Cena brutto: …………zł

Słownie brutto:  ………………………………………………………………………………….......................



Część V:  wynajem płotków ochronnych ( zgodnie z ww. specyfikacją) :

Cena usługi kompleksowej:

Cena netto: …………..zł

Kwota VAT: …………zł

Cena brutto: …………zł

Słownie brutto:  ………………………………………………………………………………….......................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 

w nim zawarte.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.

Załączniki do ofert:

...................................................................

...................................................................

                                                                                     ..................................................................

(imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela

oferenta, podpis)

Uwaga: Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ART. 22 UST. 1
USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca: .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
/Oznaczenie wykonawcy – firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, 
a  w przypadku osoby fizycznej  imię  i  nazwisko  przedsiębiorcy  adres  oraz nazwa pod którą wykonuje  działalność

gospodarczą/ 

biorący udział w zapytaniu ofertowym z dnia 05.04.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM SCENY I TECHNIKI ESTRADOWEJ
NA IMPREZĘ POD NAZWĄ „NIEDZIELA W TERESPOLU” W DNIU 21.07.2019 r.

Oświadczenie z art.  22 ust.  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 
Ubiegając  się  o  udzielenie  zamówienia  oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  określone  w  ogłoszeniu  
o zamówieniu dotyczące: 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia; 

dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia, 
znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  prawidłowe  wykonanie
zamówienia,

Na  każde  żądanie  Zamawiającego  dostarczę  niezwłocznie  odpowiednie  dokumenty  potwierdzające
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w niniejszym oświadczeniu. 
Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art.297 Kodeksu karnego, potwierdzam prawdziwość
powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

.................................                            .......................................................................................
(data)                            (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



                                                                                                                                              Załącznik nr 3

Wykonawca: .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

                                                                    O Ś W I A D C Z A

że zapoznał się z riderami wszystkich wykonawców wymienionych w zapytaniu ofertowym pod nazwą:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM SCENY I TECHNIKI ESTRADOWEJ
NA  IMPREZĘ  POD  NAZWĄ  „NIEDZIELA  W  TERESPOLU”  W  DNIU  21.07.2019  r.  z dnia
05.04.2019 r. akceptuje je i jest w stanie spełnić oraz zobowiązuje się na min. 30 dni przed datą usługi
przesłać  Organizatorowi  oraz technikom zespołu Happysad wykazu sprzętu,  który będzie użyty podczas
realizacji usługi.

                                                                    
…......................................................................
                 ( data, miejscowość )

                                                               ….............................................................................................

                                                                      (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


