DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZOCHCINKU
Zochcinek, dnia 28 kwietnia 2017 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYNAJEM ORAZ OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ TELEBIMU LED
NA IMPREZIE „DZIEŃ OTWARTY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZOCHCINKU”
I.
ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej
Zochcinek 42, 27-500 Opatów
Kontakt: Agnieszka Hołody, Anna Baran
tel. 15 86-82-818
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość szacunkowa netto jest
poniżej 30 000 EURO prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), oraz
zgodnie z zasadami wyrażonymi w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa
wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są
jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych ( Dz. Urz. WEC
179/02 2006 )
III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i demontaż oraz obsługa techniczna
telebimu LED o wymiarach 12 m2 konstrukcji wolnostojącej w czasie trwania imprezy pod
nazwą „DZIEŃ OTWARTY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZOCHCINKU”,

realizowanej w ramach Funduszu Pomocy Technicznej Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy promującej efekty wdrożenia SPPW.
Wykonawca oprócz bezpośredniej transmisji obrazu z kamery umożliwi Zamawiającemu
emisję dostarczonych na nośniku pamięci plików (promocja wdrożenia Szwajcarsko
Polskiego Programu Współpracy).
W cenę wynajmu należy wliczyć wszelkie koszty związane z usługą (koszty transportu,
obsługi technicznej, montażu i demontażu itd.).
Termin imprezy: 20 maja 2017 r, montaż urządzenie 20 maja 2017 r. od godz. 6:00 do 10:00.
Gotowość urządzeń oraz obsługi technicznej od godz. 10:00 do 21:00 w dniu 20 maja 2017 r.
Miejsce: Dom Pomocy Społecznej, Zochcinek 42, 27-500 Opatów.

IV.
a)

PROCEDURA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w podziale na zadania.
W wyniku zapytania ofertowego zostanie wybrany tylko 1 oferent.

b) Oferty w wersji papierowej lub elektronicznej należy składać w sekretariacie Domu
Pomocy Społecznej, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, przesłać pocztą lub kurierem na adres
Zamawiającego lub na adres dps@zochcinek.pl do dnia 05.05.2017 r. do godziny 12.00
c) oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane – nie decyduje data stempla
pocztowego
d) data zamieszczenia zapytania na stronie internetowej www.zochcinek.pl – 28.04.2017 r.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
przyczyn.
V.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione wg kryterium:
- najniższa cena za wykonanie zamówienia – 100%
VI.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Z wyłonionym Wykonawcą na wykonanie usługi opisanej w zapytaniu zawarta zostanie
umowa w terminie do 7 dni od daty wybrania oferty.
2. Oferent składając swoja ofertę oświadcza tym samym, iż posiada wszelkie wymagane
koncesje i zezwolenia oraz ubezpieczenie, które są wymagane do prowadzenia jego
działalności.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatorów w zakresie
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
4. W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie możliwość
przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu
ofertowym.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania
przyczyny.
p.o. Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Zochcinku
/-/ Jarosław Basa
Złączniki
1.Formularz ofertowy

