Słupca, 16.06.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy
plenerowej oraz koncertu Kate Ryan w dniu 08. sierpnia 2015 r.
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Dom Kultury
ul. Traugutta 5
62-400 Słupca
NIP: 667-12-50-164
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest ochrona imprezy plenerowej oraz koncertu
Kate Ryan.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przygotowanie planu zabezpieczenia imprezy.
2. Ochrona i zabezpieczenie podczas imprezy oraz koncertu Kate Ryan.
III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Beneficjent zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ogólnej wartości przedmiotu
zamówienia, na którą będą składały się poszczególne elementy wymienione w pkt. II
zapytania ofertowego.
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Czas zabezpieczenia: 08. sierpnia 2015 r.
Miejsce ubezpieczenia: plac targowy przy ul. Ratajczaka 1.
V. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. W odniesieniu do czasu i zakresu zabezpieczenia:
08. sierpnia 2015 r., godz. 18:00 do 08. sierpnia 2015 r., godz. 20:00 - 10 pracowników
ochrony,
08. sierpnia 2015 r., godz. 20:00 do 08. sierpnia 2015 r., godz. 24:00 – 20 pracowników
ochrony

2. W odniesieniu do innych warunków:
a) Wykonanie usługi wyłącznie „własnymi siłami” – brak możliwości pod zlecania
ochrony,
b) Brak statusu zakładu pracy chronionej,
c) Doświadczenie poparte listami referencyjnymi z ostatnich dwóch lat, dotyczącymi
imprez plenerowych z terenu Wielkopolski z uczestnictwem osób niepełnosprawnych (min. 3)
VI. KRYTERIA, KTÓRYMI BENEFICJENT BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ PRZY
WYBORZE OFERTY:
1. Cena ofertowa - 70%
2. Dopasowanie do szczegółowych potrzeb wymienionych w pkt. V - 30% (według rozkładu
poniżej)
a) Wykonanie usługi wyłącznie „własnymi siłami” – brak możliwości pod zlecania
ochrony – 5%
b) Brak statusu zakładu pracy chronionej – 3%
c) Doświadczenie poparte listami referencyjnymi z ostatnich dwóch lat dotyczące
imprez masowych z terenu Wielkopolski z uczestnictwem osób niepełnosprawnych
(min. 3) – 5%
VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać złożona:
- bezpośrednio do siedziby biura organizacji imprez MDK Słupca, 62-400 Słupca,
ul. Traugutta 5 lub za pośrednictwem poczty,
- ostateczny termin składania ofert – 23. czerwca 2015 r. do godziny 15.00,
- powinna zawierać stawkę godzinową netto + obowiązujący podatek VAT.
2. W ofercie powinny znajdować się:
- ksero koncesji Zleceniobiorcy,
- ksero ważnej polisy ubezpieczeniowej (w chwili złożenia oferty jak i w chwili ochrony),
- ksero listów referencyjnych,
- ksero KRS lub Wpisu do ewidencji potwierdzającej siedzibę Firmy na terenie Polski,
3. Dodatkowe informacje drogą mailową: k.raczynski@mdkslupca.pl
i biuro@kinosokolnia.pl.

4. Termin związania ofertą do 09.08.2015 r.
Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy,
który zaoferuje najniższą cenę oraz wykaże dopasowanie oferty do potrzeb Zamawiającego.
Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
Uprzejmie informujemy, że:
- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu
ofert bez podania przyczyny,
- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty,
- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia
bez poinformowania oferenta.

