
Przyłęk, dnia 21.05.2014 r. 

GBO.042.01.2014 

     

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Przyłęk 

Przyłęk 30 

26-704 Przyłęk 

Tel. 48 677 30 16 

Fax. 48 677 30 01 

e-mail: przylek@przylek.pl 

NIP: 8111757928 

REGON: 670223920 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

W związku z realizacją operacji pn. „Organizacja festynu rodzinnego pod nazwą „Przyłęk, nasza 

ziemia” w Przyłęku”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina Przyłęk zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym 

wykonania następujących zadań: 

1. Opracowanie i druk zaproszeń 

2. Opracowanie i druk plakatów informacyjnych 

3. Wynajem sceny, nagłośnienia, światła i konferansjera. 

4. Wynajem zespołu toalet przenośnych (4 szt.) 

5. Zorganizowanie występu 2 zespołów muzycznych 

6. Zorganizowanie występu kabaretu 

7. Zorganizowanie wesołego miasteczka 

Ad.1. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania oraz druku zaproszeń na 

festyn rodzinny w ilości 200 sztuk. Wymiary zaproszeń 14,5 cm X 31 cm, druk dwustronny. 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego materiały w formie elektronicznej ( zdjęcia), przy 

wykorzystaniu których sporządzi projekt graficzny zaproszenia. Projekt musi również zawierać 

informację o źródłach współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w postaci 

odpowiednich znaków graficznych i sloganów, zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2007 

– 2013. Projekt należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. Po akceptacji projektu, 

wydrukowane zaproszenia mają zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie do 20.06.2014 r. 

Ad.2. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania oraz druku plakatów 

informacyjnych o festynie rodzinnym w ilości 100 sztuk. Wymiary plakatu 42 cm x 59 cm. Wydruk 

jednostronny na papierze kredowym. Wykonawca otrzyma od zamawiającego materiały w formie 



elektronicznej ( zdjęcia), przy wykorzystaniu  których sporządzi projekt graficzny plakatu. Projekt musi 

również zawierać informację o źródłach współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w 

postaci odpowiednich znaków graficznych i sloganów, zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW na 

lata 2007 – 2013. Projekt należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego . Po akceptacji projektu, 

wydrukowane plakaty mają zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie do 20.06.2014 r. 

Ad.3. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić scenę, zapewnić jej 

nagłośnienie i oświetlenie oraz zapewnić obsługę przez konferansjera, który poprowadzi cały festyn 

zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem imprezy. 

Scena o wymiarach  min. 8m x 6m, scena zadaszona. 

Nagłośnienie: min. 2 x 5kW na stronę. 

Oświetlenie: 10 głów + 20 par 

Wykonawca zapewni agregat prądotwórczy o mocy minimum 100kW celem zasilenia wszystkich 

urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zadania.  

 

Ad.4.  W ramach zadania Wykonawca zapewni pełną obsługę związaną z dostarczeniem, ustawieniem 

oraz odbiorem po festynie zespołu 4 toalet przenośnych. 

Ad.5. W ramach zadania Wykonawca zapewni występ 2 zespołów muzycznych. 

 Występ pierwszego zespołu – czas trwania ok. 1,5 godziny. Godziny występu ok. 19:00 - 20:30. 

Zespół wykonujący muzykę o charakterze cygańskim.  

Wykonawca zapewni występ 1 zespołu z następującej listy wykonawców: 

- „Don Vasyl i cygańskie gwiazdy” 

- „Dziani i cygańskie gwiazdy” 

- „Terne Roma” 

- „Vasyl Junior i cygańskie gwiazdy” 

- „Gipsy Band” 

 

Występ drugiego zespołu w formie zabawy tanecznej dla uczestników festynu – czas trwania ok.3 

godzin. Godziny występu ok. godz. 20:30 – 23:30 

Zespół wykonujący muzykę o charakterze disco polo dance. Zespół min. 4 osobowy wokalno 

instrumentalny grający „na żywo”. 

 

Ad.6. W ramach zadania Wykonawca zapewni występ kabaretu. Czas trwania występu ok. 1,5 godz. 

Godziny występu ok. godz. 17:30 – 19:00.  

Wykonawca zapewni kabaret  z następującej listy wykonawców: 

- „Koń Polski” 

- „Rak” 

- „Nowaki” 

- „OT.TO” 

-Bercik Show” 

- 

Ad.7. W ramach zadania Wykonawca zorganizuje na miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

„wesołe miasteczko” dla dzieci. W ramach wesołego miasteczka Wykonawca zapewni bezpłatny 



dostęp dla wszystkich zainteresowanych dzieci do co najmniej trzech urządzeń ( 1.zjeżdżalnia 

dmuchana- duża, 2. zamek dmuchany, 3. trampolina ) ustawionych w ramach zadania podczas całego 

trwania festynu. 

Planowany termin festynu: 27 lipca 2014 r. 

Miejsce organizacji festynu: boisko szkolne przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć wykonawca, który: 

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia. 

2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania. 

3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 

4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku 

5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik 

nr1) 

Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia, 

c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, 

e) podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

f) zawierać wszystkie wymagane załączniki, 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć: 

1. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 

2), 

2. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (załącznik nr 3), 

3. Szczegółową kalkulację kosztów wskazanych w formularzu oferty (załącznik nr 4) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż 

opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 



Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk do dnia 29 maja 2014 r. do 

godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty ) 

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie 

są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane. 

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

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

złożonych ofert. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 

VI. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100 %. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszej informacji udzieli pracownik Urzędu Gminy - Olczyk 

Tomasz pod numerem telefonu 48 677 30 16 w .51. 

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Przyłęk do złożenia 

zamówienia. 

Załączniki 

1. Formularz Oferty 

2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze. 

4. Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty. 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

GBO.042.01.2014 

 

…………………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

         Gmina Przyłęk 

         Przyłęk 30 

         26-704 Przyłęk 

 

OFERTA 

Dane oferenta: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu/ faksu : ……………………………………………………………………………………………………………. 

REGON: ……………………………………………. NIP: …………………………………………….. 

I. W związku z realizacją przez Zamawiającego operacji pn. „Organizacja festynu rodzinnego 

pod nazwą „Przyłęk, nasza ziemia” w Przyłęku”, współfinansowanej ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie 

małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

oferujemy wykonania następujących zadań: 

 

1. Opracowanie i druk zaproszeń 

2. Opracowanie i druk plakatów informacyjnych 

3. Wynajem sceny, nagłośnienia, światła i konferansjera. 

4. Wynajem zespołu toalet przenośnych (4 szt.) 

5. Zorganizowanie występu 2 zespołów muzycznych 

6. Zorganizowanie występu kabaretu 



7. Zorganizowanie wesołego miasteczka 

będących przedmiotem zamówienia za cenę: 

- netto złotych: ………………………… (słownie: …………………………………………………………………………………………) 

- brutto złotych: ……………………….. (słownie: …………………………………………………………………………………..……) 

- w tym podatek VAT w wysokości ……..%, tj. w kwocie: ………………………….. zł. 

( słownie: ………………………………………………………………………………………………………..) 

8. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym tj.: 

- zadanie 1,2 – do dnia 20.06.2014 

- zadanie 3, 4, 5, 6, 7 -  w dniu 27 lipca 2014 r. 

9. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz 

wykonania zamówienia, 

- gwarantujemy niezmienność ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 

jego realizacji, 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i 

terminie określonym przez Zamawiającego 

       IV.  Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia: 

 Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

 Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

- wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze 

- szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty 

 

 

………………… dn. …………………………… 

      …………..…………………………………………………………. 

      (podpis osoby/osób upoważnionej/ych do 

      reprezentowania Wykonawcy) 

 

 



Załącznik nr 2 

GBO.042.01.2014 

 

………………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego 

na wykonaniu następujących zadań: 

1. Opracowanie i druk zaproszeń 

2. Opracowanie i druk plakatów informacyjnych 

3. Wynajem sceny, nagłośnienia, światła i konferansjera. 

4. Wynajem zespołu toalet przenośnych (4 szt.) 

5. Zorganizowanie występu 2 zespołów muzycznych 

6. Zorganizowanie występu kabaretu 

7. Zorganizowanie wesołego miasteczka 

podczas realizacji przez Zamawiającego operacji pn. „Organizacja festynu rodzinnego pod nazwą 

„Przyłęk, nasza ziemia” w Przyłęku”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonania zamówienia, 

posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/Emy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

……………………… dn. ……………………………  

       …………………………………….………………………….. 

       ( podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  

       Do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 



GBO.042.01.2014                                                                                                                        Załącznik nr 3 

 

…………………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty 

 

Lp. 

 

 

Nazwa zadania 

 

Cena netto 

 

VAT 

 

Cena brutto 

 

1.  

 

 

Opracowanie i druk zaproszeń 

   

 

2. 

 

 

Opracowanie i druk plakatów informacyjnych 

   

 

3. 

 

 

Wynajem sceny, nagłośnienia, światła i 

konferansjera 

 

   

 

4. 

 

 

Wynajem zespołu toalet przenośnych 

   

 

5. 

 

 

Zorganizowanie występu 2 zespołów 

muzycznych 

(1. ……………………………………)
1
 

(2. ……………………………………) 

 

   

 

6. 

 

 

Zorganizowanie występu kabaretu 

(…………………………………………..)
2 

 

   

 

7. 

 

 

Zorganizowanie wesołego miasteczka 

   

 

 

 

Razem: 

   

 

 

……………………… dn. ……………………………  

       …………………………………….………………………….. 

       ( podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  

       do reprezentowania Wykonawcy) 

 
1 – Prosimy o wstawienie nazw zespołów, które wystąpią podczas festynu rodzinnego „Przyłęk, nasza ziemia” - zgodnie z 

zapytaniem ofertowym. 

2 – Prosimy o wstawienie nazwy kabaretu, który wystąpi podczas festynu rodzinnego „Przyłęk, nasza ziemia” – zgodnie z 

zapytaniem ofertowym 



Załącznik nr 4 

GBO.042.01.2014 

 

…………………………………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa zadania 

Termin 

realizacji usługi 

Odbiorca usługi 
(nazwa, adres, telefon) 

 

1 

 

   

 

2 

 

   

 

3 

 

   

 

4 

 

   

 

5 

 

   

 

6 

 

   

 

 

 

 

 

……………………… dn. ……………………………  

       …………………………………….………………………….. 

       ( podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  

       Do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


