
Zapytanie ofertowe 

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza do składania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia w 

procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 € w trybie zapytania 

ofertowego, oferty cenowej na usługę kompleksowego zapewnienia techniki estradowej (scena, 

światło, dźwięk) na imprezę DNI ŚWIDNICY 2020 z uwzględnieniem poniższych wymagań. 

 

I   ZAMAWIAJĄCY 

Świdnicki Ośrodek Kultury 

Rynek 43 

58-100 Świdnica 

NIP 8840029872 

 

II  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego zapewnienia techniki estradowej na 

koncerty organizowane w ramach imprezy pn. Dni Świdnicy 2020  wraz z obsługą.  

2. Oferta cenowa musi zawierać osobne pozycje cenowe (brutto, netto oraz stawka VAT) na 

następujące usługi:  

a. montaż, demontaż i transport sceny o wymiarach minimum 10 m x 9 m, składająca się ̨z 

równych i stabilnych podestów, zadaszona i zabezpieczona z trzech stron przed 

deszczem. Wszystkie elementy sceny muszą posiadać ́niezbędne atesty i certyfikaty. 

b. montaż, demontaż, transport oraz obsługa nagłośnienia - system wyłącznie firm o 

uznanej reputacji, wolny od szumów, zakłóceń́, uziemiony, zdolny do równomiernego 

pokrycia dźwiękiem całego obszaru widowni. Aparatura powinna być ́ wystrojona i 

obsługiwana przez kompetentną osobę ̨ z firmy nagłośnieniowej. Przy stanowisku 

akustyka obowiązkowo obecna wykwalifikowana osoba znająca cały system. 

c. montaż, demontaż, transport oraz obsługa oświetlenia kompletnego oświetlenia 

estradowego umożliwiającego równomierne pokrycie światłem białym i kolorowym 

sceny. Oświetlenie powinno być oparte o nowoczesne urządzenia żarowe, wyładowcze 

oraz LED (zarówno statyczne jak i głowice ruchome typu wash, spot) i umożliwić 

zrealizowanie widowiska na wysokim poziomie. Oświetlenie powinno być sterowane z 

cyfrowej konsolety oświetleniowej przez doświadczonego realizatora. Organizator 

zapewnia przyłącze elektryczne 3x63A. 

 
3. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który 

zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca nie może jej zmienić po złożeniu oferty.   

4. Do oferty należy dołączyć odpowiednią dokumentację ppoż. dotyczącą konstrukcji sceny oraz 

atesty bezpieczeństwa. 

 

 

 



III  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin: 5 – 6 czerwca 2020 r.  

Miejsce: Rynek Świdnica 

 

IV  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

2. Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres siedziby oferenta, adres email, numer telefonu, numer NIP, 

 podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

3. Ponadto do oferty należy dołączyć oświadczenia:  o akceptacji zakresu, warunków zlecenia  i 

spełnieniu wymagań niezbędnych do realizacji zamówienia oraz o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach ofertowych. 

4. Oferta powinna zawierać referencje z 3 ostatnich lat. 

5. Wykonawca podaje w ofercie kwotę brutto za całość wykonania usługi. 

 

V  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera na adres: Świdnicki Ośrodek 

Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica do dnia 30.03.2020 r.  do godziny 16:00. w zamkniętej 

kopercie opisane: ”Technika estradowa – Dni Świdnicy 2020”. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

VI  OCENA OFERT  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium  - Cena 100%.  

2. Zamawiający wybierze ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najniższą ceną brutto. 

 

VII  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do dnia 3 kwietnia 2020 r.  

 

VIII  DODATKOWE INFORMACJE 



Dodatkowe informacje i pytania w sprawie niniejszego postępowania pod adresem email: 

a.baranowska@sok.com.pl  

 

IX. ZAŁĄCZNIKI. 

1. Wzór formularza ofertowego (zał. nr 1) 

 

X UWAGI 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowania na każdym etapie bez uzasadnienia. 

mailto:a.baranowska@sok.com.pl

