
Zamawiający: 
Centrum Kultury i Rekreacji  
ul. Radomska 34 
27-230 Brody 
 
 

ZAPRASZA 
 

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: 
Obsługa tecniczna(nagłośnienie, oświetlenie, scena, agregat prądotwórczy) 

imprezy pn. „Festyn Pod Zaporą” 
w dniach 27.08.2022 r. 

 
I. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem 
formularza ofertowego, (drogą elektroniczną na adres: m.pater@brody.info.pl). 
2. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo w kwotach netto. 
3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przyznanie wyłączności na obsługę techniczną podczas Festynu Pod Zaporą, który 

odbędą się na Boisku Sportowym przy. ul. Szkolnej 1 w Brodach w dniu 27.08.2022 
 

2. Przez obsługę techniczną rozumie się: wynajem dostarczenie i obsługę agregatu 
prądotwórczego (odpowiedniego do zasilenia sceny), wynajem sceny, jej montaż  
i demontaż, wynajem oświetlenia i nagłośnienia wraz z obsługą zgodnego  
z riderami artysty stanowiącymi integralną część do zapytania ofertowego.  
 

 
III. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku i czystości w obrębie 
działania usługi technicznej. 
 
IV. Zamawiający zapewni i wskaże wybranemu Oferentowi:  
1.  Miejsce realizacji usługi na terenie Boiska Sportowego w Brodach. 

  
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
VII Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości 
zamówienia podwykonawcom. 
 
VIII. Wymagany termin realizacji zamówienia: od godz. 12:00 – 27 sierpnia 2022 r. 
do godz. 24.00 -   27 sierpnia 2022 r. 

 
IX. Termin związania ofertą: do dnia 27 sierpnia 2022 r. 

 
 
X. Podczas wyboru propozycji do realizacji, Zamawiający będzie się kierował 
kryterium: 
 
1. Cena za wyłączność obsługi technicznej 



 cena oferty – waga 100% 
 
XI. Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 
punktów wynikającą z powyższego kryterium.  
 
XII. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty: 
a) formularz oferty wg załączonego wzoru, 
 
 
XIII. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej): 
1. Cena winna zawierać pełną opłatę za wyłączność w kwocie netto plus podatek VAT. 
 
XVIII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): 
Ofertę należy: 
1. Złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza 
ofertowego, (drogą elektroniczną na adres: m.pater@brody.info.pl) do dnia 14 
sierpnia 2022 r. do godz. 11:00 – decyduje data wpływu oferty. 
 
 
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego: 

 Mariola Pater - Walkiewicz – 41 271-13-30, 517-747-420, m.pater@brody.info.pl 
– sprawy merytoryczne związane z przygotowaniem oferty 

 Adam Rybusiński – 41 217-13-30, 512-553-262 – sprawy techniczne 
 
 

mailto:golda@sck.org.pl

