
Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu                                               Terespol, dn. 01.06.2018

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,   fax.  (83)  375  22  65  e-mail:
mokterespol@wp.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje
się ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

            1. Zakup ( dostawa):

Wynajem telebimu wraz  z  nagłośnieniem do transmisji spotkań Mistrzostw Świata w
Piłce Nożnej  2018 w strefie kibica oraz do transmisji  ze sceny festynu: „Niedziela w
Terespolu” w dniu 15 lipca 2018 r. według poniższej specyfikacji zamówienia:

1. Wynajem telebimu ( ekranu LED)  wraz z kamerą SD/HD z operatorem, kamerą SD/HD do
ujęć  statycznych,  studiem realizatorskim:  mikser  video,  video  procesor,  skaler,  monitory,
komputer z operatorem. montażem, demontażem i obsługą techniczną. Dostawa, montaż i
uruchomienie po stronie Zleceniobiorcy (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego). 

2.  Telebim będzie wykorzystany do  transmisji  meczu Mistrzostw Świata  w Piłce Nożnej
2018 r.  po  jej  zakończeniu  zostanie  ulokowany pod sceną  ,  w celu   transmisji  ze  sceny
festynu: „Niedziela w Terespolu”.

3. Wykonanie usługi w dniu 15 lipca 2018 r. w godzinach 15:00-02:00 dnia następnego.

4. Miejsce: stadion miejski w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 217

    - transmisja meczu- boisko asfaltowe na stadionie

mailto:przedszkole@terespol.pl


    -  transmisja ze sceny-boisko trawiaste na stadionie.

Docelowe miejsca transmisji oddalone od siebie około 50-70m.

5. Zamawiający dysponuje zabezpieczeniem prądowym  w postaci gniazda siłowego 25A.

6. W przypadku gdyby było ono niewystarczające, zabezpieczenia elektrycznego dokonuje
Zleceniobiorca.

7. Telebim dostarczony wraz z odpowiednim nagłośnieniem ( dekoderem, anteną do odbioru
cyfrowej telewizji naziemnej, oraz wszystkimi kablami i mocowaniami w celu połączenia i
uruchomienia zestawu).

8.  Telebim  musi  umożliwiać  zarówno  wyświetlanie  obrazu  na  żywo  ze  sceny  jak  i
wyświetlanie reklam sponsorów (dostarczonych przez zamawiającego w postaci plików jpg).

9. Konstrukcja do podwieszania ekranu z dolną krawędzią na wysokości minimum 2m.

10. Telebim musi być gotowy do pracy w godzinach od 15.00 w dniu 15 lipca br. do 02.00
dnia następnego.

11. Minimalne parametry techniczne ekranu: rozmiar ekranu nie mniejszy niż 5 m szerokości
i 3 m wysokości o powierzchni nie mniejszej niż 15m2, kąt świecenia poziomy - nie mniej niż
120 stopni, kąt świecenia pionowy - nie mniej niż 60 stopni, ilość kolorów - min 16,7 mln, ,
wyświetlanie obrazu - min  45 klatek na sekundę. Wielkość pixela max. P10. Telebim ma
posiadać odporność na warunki atmosferyczne.

12.  Wykonawca  jest  zobowiązany do:  dostarczenia  wszystkich  akcesoriów i  okablowania
niezbędnych  do  prawidłowej  pracy  systemu  zgodnie  z wymaganiami,  dostarczenia
konstrukcji  pod  ekrany,  przedłożenia  wszelkich  wymaganych  prawem  certyfikatów  i
deklaracji wymaganych dla tego typu urządzeń oraz obsługi ekranu.

13. Przewidywana liczba uczestników strefy kibica ok. 500-700 osób.

14. Powierzchnia przeznaczona pod strefę kibica: 30m2 x25m2 ( w sumie 750m2).

Licencja na odbiór programu TVP po stronie zamawiającego.

2.  Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczone  będzie  zaproszenie:
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: 15. 07. 2018 r.-16.07.2018 r.

5.    Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

a) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1),

b) wypełnione Oświadczenie ( załącznik nr 2),

c) 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,

d) dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy,

e) co  najmniej  4  referencje   potwierdzające  wiarygodność  oraz  doświadczenie
Wykonawcy z lat 2012 – 2017, w organizacji imprez plenerowych o charakterze i zasięgu
zbliżonym do festynu „Niedziela w Terespolu” oraz stref kibica. 

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  agregatu/agregatów
prądotwórczego  
o  odpowiedniej  mocy w celu  zapewnienia  energii  elektrycznej  do  obsługi  swoich
urządzeń  (  w  przypadku  ,  gdy  oferowane  przez  Zamawiającego  zabezpieczenie
elektryczne - gniazdo 25%A,  jest niewystarczające).

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.     Zakres obowiązków Organizatora:

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia imprezy pod nazwą: ,,Niedziela w
Terespolu” w dniu 15.07.2018 r. w godz. 15:00-02.00 dnia 16.07.2018 r.

2. Organizator zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy teren, na którym zainstaluje on
swoje urządzenia od godz; 9:00 w dniu imprezy do czasu jej zakończenia.

3. Organizator  nie  odpowiada za  szkody wyrządzone Wykonawcy przez  uczestników
imprezy.

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 poszczególnej 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: 08.06. 2018 roku do godz. 12.00 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  8  czerwca  2018  r.  o  godz.  12.10 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 telebimu
wraz  z  nagłośnieniem do transmisji spotkań Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
2018 w strefie kibica oraz do transmisji ze sceny festynu: „Niedziela w Terespolu”
w dniu 15 lipca 2018 r. z dopiskiem: ,, nie otwierać przed dniem 8 czerwca 2018 r.
godz. 12:10.”

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:





                                                                                                                                                            Załącznik nr 1

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

              (nazwa i adres oferenta)

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

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

                                                       FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym składamy ofertę na zakup (dostawę):

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

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

zgodnie z zaproszeniem do składania ofert z dnia 01.06.2018 r.: 

Wynajem telebimu wraz  z  nagłośnieniem do transmisji spotkań Mistrzostw Świata w

Piłce Nożnej 2018 w strefie kibica oraz do transmisji ze sceny festynu: „Niedziela w

Terespolu” w dniu 15 lipca 2018 r. według poniższej specyfikacji zamówienia:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według asortymentów:

a) 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 01.06.2018 r. 

Wynajem telebimu wraz  z  nagłośnieniem do transmisji spotkań Mistrzostw Świata w
Piłce Nożnej 2018 w strefie kibica oraz do transmisji ze sceny festynu: „Niedziela w
Terespolu” w dniu 15 lipca 2018 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) 




