
                                                                                                        Paczków, dnia 5.06.2017

                                         ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostarczenie profesjonalnej techniki estradowej: nagłośnienie, scena z zadaszeniem., oświetlenie 
oraz obsługa w czasie trwania imprezy plenerowej pn. O- Polskie Święto Kawki w dniach             
24-25.06.2017 realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie
ul. Wojska Polskiego 27
48-370 Paczków

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
dostarczenie profesjonalnej techniki estradowej: nagłośnienie, scena z zadaszeniem., oświetlenie 
oraz obsługa w czasie trwania imprezy plenerowej pn. O- Polskie Święto Kawki w dniach             
24-25.06.2017

Parametry:

Lista  wymaganej techniki estradowej:

DŹWIĘK:
FOH
YAMAHA PM5D RH-1szt, CODA AUDIO LA2225N-12szt., TP-118-24szt.
LAB GRUPPEN FP 10000Q-4szt, POWERSOFT-6szt

MON
YAMAHA M7CL 48-1szt,JBL SRX712-11szt.,POL AUSIO DRUM FILL-1szt
EV SIDE FILL-2szt,LAB GRUPPEN FP 10000Q, MIKROFONY
SHURE SM57-8szt,SHURE SM58 -8szt,SHURE SM91-1szt, SHURE BETA52,EARTHWORKS-
SR25,EARTHWORKS-SR20, SENNHIESSER-609-6szt,MIKROFON BEZPZEWODOWY 
SHURE

ŚWIATŁO
MARTIN MAC 700-12szt.,ROBE ROBIN 600 LED WASH-6szt.,ROBE ROBIN 600 PURE-12szt.
BLINDER-4szt.,PROFILE-4szt,SPOT 1200HMI-1szt

SCENA
PODESTY 12m x10m NIVTEC, ZADASZENIE-12x10 ALSPAW
WIEŻE LAYHER-10M-2 szt.,ZADASZENIE FOH
ZADASZENIE MONITOR



3. Termin wykonania zamówienia:

24 - 25.06.2017 

4.Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych 
przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji
w danym kryterium oceny ofert.

L.p. Kryterium Udział w procentach 
(waga)

1 Cena (C) 60%
2 Wyposażenie techniczne 40%

RAZEM 100

1) Kryterium cena:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania  - 60 pkt
Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci  • Max  (C)
gdzie:

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych 

ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za 

kryterium "Cena".

2) Kryterium wyposażenie techniczne: 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania  – 40 pkt.  
a) Posiadanie całości wyposażenia technicznego wymienionego w liście techniki estradowej – 
40pkt.

        Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 
       liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

5. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 
Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między
zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające



      w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Warunki udziału w postępowaniu.

1.  Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,

7. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania oferty.

8. Opis przygotowania oferty.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2.  Oferta  musi  obejmować  całość  zamówienia.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości
składania ofert częściowych i wariantowych .
3. Całość oferty powinna być spięta (zszyta) w sposób trwały w formie uniemożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny
być ponumerowane.
Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę na formularzu ofertowym

        9. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres okirpaczkow@wp.pl
lub w zamkniętej  nieprzeźroczystej  kopercie  podając  na  niej  nazwę  oferenta  oraz  dopisek
„oferta na technikę estradową O-Polskie Święto Kawki”. 
 za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego : 

        Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 27, 48-370 Paczków
        w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2017r. godz.9.00 - oferty złożone po terminie nie 
       będą    rozpatrywane.
     10. Informacje dodatkowe:

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo unieważnienia  postępowania  na  dowolnym etapie  bez
podania przyczyny.
Do wyżej wymienionego zaproszenia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

        Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy




