Rydułtowy 20.02.2017 r.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
44-280 Rydułtowy
ul. A. Mickiewicza 33

OPP.26.2.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
I.

Zamawiający
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
44-280 Rydułtowy
ul. A. Mickiewicza 33
NIP 647-18-99-345

II.

Tryb postępowania

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 późn. zm.) – tzw. „postępowanie poza
ustawą” ale zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Rydułtowach z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000
euro.

III.

Opis przedmiotu zamówienia, terminy realizacji i miejsce wykonania
zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Obsługa akustyczna, oświetleniowa
i nagłośnieniowa wraz z oprawą muzyczną imprez plenerowych organizowanych przez
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach w roku 2017”.
Miejsce realizacji zamówienia:

Rydułtowska Fikołkownia „RAFA”,
Rydułtowy, ul. Mickiewicza 20.
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1. Obsługa akustyczna i oświetleniowa imprez – impreza czterogodzinna:
Festyn rodzinny – prezentacja dorobku artystycznego

a. 06. 05. 2017

rydułtowskich placówek oświatowych, możliwość odtwarzania muzyki
mechanicznej.
W

przypadku

złych

warunków

atmosferycznych

Zamawiający

ustali

w uzgodnieniu z Wykonawcą inny termin realizacji zadania.

Czas trwania imprezy: 16:00 – 20:00.

Festyn rodzinny – prezentacja dorobku artystycznego

b. 20. 05. 2017

rydułtowskich placówek oświatowych, koncert Orkiestry Dętej na żywo,
możliwość odtwarzania muzyki mechanicznej.
W

przypadku

złych

warunków

atmosferycznych

Zamawiający

ustali

w uzgodnieniu z Wykonawcą inny termin realizacji zadania.

Czas trwania imprezy: 16:00 – 20:00.

Dzień Dziecka

c. 03. 06. 2017

– Festyn rodzinny – występy dziecięcych

i młodzieżowych grup wokalno - instrumentalnych, możliwość odtwarzania
muzyki mechanicznej.
W

przypadku

złych

warunków

atmosferycznych

Zamawiający

ustali

w uzgodnieniu z Wykonawcą inny termin realizacji zadania.

Czas trwania imprezy: 16:00 – 20:00.

d. 17.

06.

Festyn rodzinny – prezentacja dorobku artystycznego

2017

rydułtowskich placówek oświatowych, możliwość odtwarzania muzyki
mechanicznej.
W

przypadku

złych

warunków

atmosferycznych

Zamawiający

ustali

w uzgodnieniu z Wykonawcą inny termin realizacji zadania.
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Czas trwania imprezy: 16:00 – 20:00.

e. 24. 06. 2017 Festyn rodzinny – prezentacja dorobku artystycznego
rydułtowskich

placówek

oświatowych,

koncert

zespołu

wokalnego,

możliwość odtwarzania muzyki mechanicznej.
W

przypadku

złych

warunków

atmosferycznych

Zamawiający

ustali

w uzgodnieniu z Wykonawcą inny termin realizacji zadania.

Czas trwania imprezy: 16:30 – 20:30.

f. 02. 09. 2017 Festyn rodzinny – występy młodzieżowych grup wokalno –
instrumentalnych, koncert zespołu wokalnego, możliwość odtwarzania muzyki
mechanicznej.
W

przypadku

złych

warunków

atmosferycznych

Zamawiający

ustali

w uzgodnieniu z Wykonawcą inny termin realizacji zadania.

Czas trwania imprezy: 16:30 – 20:30.

Minimalne wymagania sprzętowe:
Front Line (przody)


minimum 3 kW na stronę,



mikser 16 kanałowy,



efekty (procesory dźwięku),



mikrofony wokalne,



mikrofony bezprzewodowe,



odsłuchy sceniczne,



linie dla instrumentów – keyboard, gitary elektryczne,



nagłośnienie perkusji,



odtwarzacz plików MP3, laptop.
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2. Obsługa akustyczna i oświetleniowa imprez – impreza dwugodzinna:
06.

12.

2017

r.

Spotkanie

-

z

Mikołajem

-

blok

programowy

firmy zewnętrznej, koncert Orkiestry Dętej na żywo, możliwość odtwarzania
muzyki mechanicznej.

Czas trwania imprezy: 15:30 – 17:30

Minimalne wymagania sprzętowe:
Front Line (przody)
 minimum 3 kW na stronę,


mikser 16 kanałowy,



efekty (procesory dźwięku),



mikrofony wokalne,



mikrofony bezprzewodowe,



odsłuchy sceniczne,



linie dla instrumentów – keyboard, gitary elektryczne,



nagłośnienie perkusji,



odtwarzacz plików MP3, laptop.

Oświetlenie tafli „RAFY” lampy typu blinder min. 2400W 4 szt.
3. Nagłośnienie wraz z oprawą muzyczną – impreza dwugodzinna :
a. 21. 03. 2017

czas:

10:30 – 12:30 – możliwość odtwarzania muzyki

mechanicznej, repertuar dziecięcy
b. 22. 09. 2017

czas:

10:30 – 12:30 – możliwość odtwarzania muzyki

mechanicznej, repertuar dziecięcy

W

przypadku

złych

warunków

atmosferycznych

Zamawiający

ustali

w uzgodnieniu z Wykonawcą inne terminy realizacji zadań.
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Minimalne wymagania sprzętowe:


mikrofon + statyw,

 odtwarzacz CD,


nagłośnienie + oprawa muzyczna.

IV.

Termin realizacji : od 21.03.2017 r. do 06.12.2017 r.

V.

Terminy płatności

Przelew bankowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku do Zamawiającego, z tym, że dostarczenie faktury/rachunku musi nastąpić
nie później niż na 5 dni od daty realizacji imprezy.

Płatność za realizację przedmiotu

zamówienia odbywać się w częściach, za każdy program zamówienia przelewem na konto
bankowe wskazane w umowie przez Wykonawcę.

VI.

Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej
działalności, posiadają niezbędną wiedzę i min. 3 letnie doświadczenie w tego typu
działalności oraz posiadają potencjał do wykonania zamówienia. Do obowiązków
Wykonawcy należy w szczególności : wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie
z przepisami prawa, zapewnienie sprawnej pracy sprzętu przez cały okres trwania każdej
imprezy. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest
wykazać iż zrealizował co najmniej 10 usług technicznych polegających na obsłudze
akustycznej, oświetleniowej i nagłośnieniowej imprez w okresie 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca dołącza wykaz
wykonanych usług stanowiący załącznik nr 2.

VII.

Składanie ofert.

1. Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu ofertowym.
Oferta powinna zawierać poniższe dokumenty :


wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1;



wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2;
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wypełnione oświadczenie – załącznik nr 3;



potwierdzenie

posiadania

polisy

lub

innego

dokumentu

ubezpieczenia

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Ofertę sporządza się czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3.

Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wszystkie imprezy ujęte
w zaproszeniu. Nie przewiduje się możliwość składania ofert częściowych na wybrane
imprezy.
5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu
Oferenta.
6. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
7. Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
VIII. Sposób obliczania ceny ofert
1. Wykonawca określi cenę całości oferty lub części oferty netto oraz brutto
z wyodrębnieniem stawki podatku VAT (netto + kwota podatku VAT = brutto), zgodnej
z obowiązującymi przepisami, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferty
obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji ofertowej.
2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku.
3.Cena przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie koszty

mające wpływ na

realizację zamówienia tj. koszt występów, koszt dojazdu, ubezpieczenia i ewentualna opłata
ZAIKS.

IX.

Kryteria wyboru oferty

– kryterium wyboru oferty będzie: cena.
– jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na

to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny lub kosztu i innych
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kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
– Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż

w złożonych ofertach.
– w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

X.

Istotne postanowienia, które zawarte będą w umowie

1.Umowa zawarta będzie na czas realizacji zamówienia.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy lub zmiany godzin jej trwania
na 7 dni przed planowanym terminem bez podania przyczyny, a Wykonawca nie obciąży
Zamawiającego żadnymi kosztami.
3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość wyznaczenia innego miejsca do realizacji
programu w dzień zaplanowanej imprezy na co najmniej 4 godziny przed jej rozpoczęciem,
a Wykonawca nie obciąży Zamawiającego żadnymi kosztami.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych

z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

XI.

Termin i miejsce składania ofert

1. Wykonawcy składają oferty wraz z wymaganymi dokumentami w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie do sekretariatu Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach (44 280), ul. Adama Mickiewicza 33 do dnia 3 marca 2017 roku do godziny 9.00.

2. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem :
„Oferta na obsługę akustyczną, oświetleniową i nagłośnieniową wraz z oprawą muzyczną
imprez plenerowych organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach
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w roku 2017”. Nie otwierać przed dniem 03.03.2017 r. godz. 9.00.
3. Oferta złożona po terminie (liczy się data i godzina wpływu do sekretariatu OPP) zostanie
wrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 marca 2017 roku o godzinie 9:30.

Do udzielania informacji w sprawie niniejszego postępowania upoważniona pani Anna
Piechoczek – Długosz, tel. 32 45 76 892
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