Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy

Starogard Gdański, dnia 20.02.2020 r.
Zapytanie ofertowe
na wynajem zewnętrznego ekranu LED (P4 – P6) w terminie 12.06.2020 – 12.07.2020
I.

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83 – 200 Starogard Gdański
II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie, dostarczeniu i zamontowaniu
jednego zewnętrznego ekranu LED (P4 – P6) o wymiarach 3 m x 5 m (15m2) w terminie
13.06.2020 – 12.07.2020 na Rynek w Starogardzie Gdańskim wraz z urządzeniami
umożliwiającymi podłączenie zewnętrznych urządzeń odtwarzających dostarczonych przez
Zamawiającego (dekoder telewizyjny, laptop itp.) poprzez kabel HDMI.
III.

Określenie wymogów:

1.

Oferent musi zapewnić:
a) Dostarczenie, ustawienie na stabilnej konstrukcji aluminiowej i zabezpieczenie
1 zewnętrznego ekranu LED (P4-P6) o wymiarach 5m x 3m, na którym
wyświetlane będą mecze Euro 2020, bajki, filmy,
b) urządzenia umożliwiające podłączenie zewnętrznych źródeł odtwarzających
i wyświetlających obraz (dekoder telewizyjny, laptop itp. dostarczone przez
Zamawiającego) do ekranu LED za pomocą kabla HDMI oraz wysyłkę dźwięku
na zewnętrzny system nagłośnieniowy,
c) wysokiej jakości kabel HDMI,
d) estetyczny, jednokolorowy namiot ekspresowy 3x3m z czterema ścianami w tym
jedna z drzwiami w celu zabezpieczenia wszystkich dostarczonych przez Oferenta
i Zamawiającego urządzeń i przewodów przed warunkami atmosferycznymi,
e) przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi,
zabezpieczenia, podłączania urządzeń i wyświetlania obrazu na wynajmowanym
zewnętrznym ekranie LED (P4-P6),
f) balasty odciągowe (min. 4 sztuki) wraz z niezbędnymi do zabezpieczenia
zewnętrznego ekranu LED akcesoriami.

2.

Oferent musi przedstawić:

Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności na min. 10 tys. zł.

IV.

Termin realizacji zamówienia:
od 12.06.2020 r. do 12.07.2020 r.

V.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(załącznik 1).
2. Oferta powinna być:
a) opatrzona pieczątka firmową,
a) posiadać datę sporządzenia,
b) zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP
c) Kserokopię KRS lub wpisu do CEIDG
d) podpisana czytelnie przez Oferenta

VI.

Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna być przesłana do dnia 05.03.2020r. do godz. 11.00 za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres osir@osir.com.pl, listownie, kurierem lub osobiście
na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,
83-200Starogard Gdański z dopiskiem na kopercie: Oferta: „Na wynajem
zewnętrznego ekranu LED (P4 – P6) w terminie 12.06.2020 – 12.07.2020”
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII.

Ocena ofert – kryteria wyboru:
Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej
na podstawie kryterium:
 Cena brutto – waga 100%.

II.

Sposób obliczenia:

A. Sposób obliczania kryterium „cena brutto”

Cena minimalna wśród złożonych ofert
A = ---------------------------------------------------- x 100 pkt. = ilość punktów
Cena oferty badanej
IX.

Do porozumiewania
z postępowaniem jest:

się

z

Zamawiającym

w

sprawach

Jakub Piankowski – Referent ds. marketingu i reklamy tel. 732 967 749

związanych

X.

Dodatkowe informacje
1.
2.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia
postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu
ewentualnych kosztów sporządzenia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin w opisie przedmiotu
zamówienia.
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów biorących
udział w postępowaniu drogą e-mailową.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
.................................................................
.................................................................
nazwa i adres siedziby wykonawcy

.................................................................
telefon, fax

adres e-mail …………………………..
NIP: .......................................................

Formularz ofertowy
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „na wynajem zewnętrznego ekranu LED
(P4–P6) w terminie 12.06.2020 – 12.07.2020”
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym
za cenę brutto wynoszącą ………………………………………………………………….zł,
(słownie: ……………………..………………………………………………………………..)
– zawierającą wszelkie należne podatki, składki i inne należności.
2. Powyższa cena brutto za wykonanie całości zamówienia określonego w zapytaniu
ofertowym zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej
oferty.
3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję/-my
się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.
4. Oświadczam, iż:
a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

………………………………….
/podpis Wykonawcy/

