MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
UL. KOŚCIELNA 31, 26-800 BIAŁOBRZEGI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ REKREACYJNĄ
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2017/MGOK
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na kompleksową obsługę
rekreacyjną (karuzele, urządzenia dmuchane itp.) tj. WESOŁE MIASTECZKO podczas imprezy
masowej pn. „MAJOWE DNI BIAŁOBRZEGÓW 2017” odbywającej się w dniach 27-28 maja 2017
roku na Stadionie Miejskim im. Z. Siedleckiego, ul. 11 Listopada 57, 26-800 Białobrzegi.
Wybrany oferent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług i zobowiązany jest:
- utrzymać ład i porządek na terenie użytkowanym przez wszystkie stoiska,
- zapewnić kompleksową obsługę urządzeń rozrywkowych,
- posiadać niezbędne pozwolenia i ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie prowadzenia swojej działalności.
Oferta powinna dotyczyć:
- proponowaną wysokość opłaty za użytkowany teren,
- specyfikację obsługi imprezy (wykaz urządzeń rekreacyjnych WESOŁE MIASTECZKO),
- informacje dotyczące doświadczenia w organizacji tego typu imprez
- dane osoby upoważnionej do kontaktu,
- zapotrzebowanie na energię elektryczną
- urządzenia rozrywkowe dla dzieci i dorosłych muszą posiadać aktualne atesty Urzędu Dozoru
Technicznego,
- warunkiem udziału jest posiadanie polisy ubezpieczenia OC.
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy nadsyłać do dnia 16.03.2017r. do godz. 12.00 za pośrednictwem :
- poczty elektronicznej (mgok@bialobrzegi.pl)
- faksem na nr 48 613 23 70
- poczty (kurierem, osobiście) na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach
ul. Kościelna 31
26-800 Białobrzegi
Z dopiskiem: „WESOŁE MIASTECZKO- MAJOWE DNI BIAŁOBRZEGÓW 2017”
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania ofert i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.mgok.bialobrzegi.pl - 24.03.2017r.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Anna Tchórzewska tel. 48 613 23 70, 668 220 800 od poniedziałku
do piątku w godz. 10.00-15.00.

Tel./fax: 48 613 23 70

email: mgok@bialobrzegi.pl

www.mgok.bialobrzegi.pl

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
UL. KOŚCIELNA 31, 26-800 BIAŁOBRZEGI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane
z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
2. Oferty niekompletne będą odrzucone.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
5. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych
warunków realizacji zamówienia.
Uprzejmie informujemy, że:
- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert
bez podania przyczyny,
- nie ponosimy kosztów z przedstawieniem oferty.
I. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 8/2017/MGOK.
Gwiazdy sobotniego wieczoru – zespoły: JORRGUS, MARKUS, CASANDRA
Gwiazda niedzielnego wieczoru zespoły: MATEUSZ MIJAŁ, BAJM

Zygmunt Andrzej Łukomski
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach
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