Jastrowie, dnia 4 kwietnia 2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie TECHNIKI ESTRADOWEJ, IMPREZY PLENEROWEJ - V PIKNIK
MILITARNY „PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI” 2016 W JASTROWIU z
uwzględnieniem wyłączności na obsługę gastronomiczną
Do niższego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) zgodnie z jej art. 4 pkt 8.

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Kultury w Jastrowiu,
ul. Kieniewicza 50, 64-915 Jastrowie
Tel/fax. 67 266 2294
NIP 7651029474
REGON 570005740
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest technika estradowa z uwzględnieniem wyłączności na
obsługę gastronomiczną podczas V Pikniku Militarnego „Pierwszy Dzień Wolności, wg
następującego opisu:
Miejsce realizacji – Jastrowie (tereny piknikowe przy ul. Wojska Polskiego)
Termin realizacji – 5-7 sierpnia 2016 r. w godzinach:
5.08.2016r, godz. 16.00 – godz. 1.00
6.08.2016 r. godz. 14.00 – godz. 1.00
7.08.2016 r. godz. 12.00 – godz. 18.00

1.1 Technika estradowa imprezy zgodne z obowiązującymi przepisami BHP oraz
spełniająca ridery zespołów: After Party, Budzian Band.
1.2.Scena o wym min. 10x10 ze wszystkimi wymaganymi atestami zgodna z
zapotrzebowaniem artystów występujących podczas 3 dniowej imprezy
1.3. Nagłośnienie i oświetlenie spełniające ridery techniczne gwiazd Pikniku oraz
wytyczne organizatora dołączone są do konkursu (załącznik nr 1).

1.4. Transport, montaż oraz demontaż, oraz kompleksowa obsługę powyższego sprzętu
1.5. Niezależne zasilanie sceniczne (agregat prądotwórczy) zgodny z zapotrzebowaniem
wraz z transportem, obsługą oraz paliwem.
2.1 Warunki dzierżawy placu, na którym odbywać będzie się impreza na zasadach
wyłączności (wyłączność na małą i dużą gastronomię) – przygotowanie i zapewnienie na
terenach objętych imprezą (w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym) estetycznych
punktów gastronomii. Punkty muszą być przygotowane z uwzględnieniem wszystkich
wymogów i zasad obowiązujących w tym zakresie).
W zakres obsługi wchodzi:
a) przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla, kotła, dań typu fast food, itp.
b) sprzedaż lodów, gofrów, popcornu, prażynek itp.
c) dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia w Urzędzie Gminy i Miasta
Jastrowie) w kubkach plastikowych o pojemności nie mniejszej niż 0,4 litra:, nie mniej niż 5
punktów,
d) sprzedaż napojów bezalkoholowych, kawy herbaty
e) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ogródka piwnego
f) zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie oraz po jej zakończeniu
● Na dystrybucję produktów wymienionych w punkach a) – d) wyłoniony Wykonawca
otrzyma od Organizatora wyłączność.
● Oferent zobowiązany jest dołączyć do mniejszej oferty listę proponowanych punktów
handlowych, oraz menu z przybliżonymi cenami za proponowane potrawy i piwo
● Zamawiający nie ma wpływu na ceny i funkcjonowanie sklepów i lokali gastronomicznych
zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy.
● Zamawiający nie odpowiada za warunki atmosferyczne i frekwencję.
2.2 Zapewnienie minimum 900 miejsc siedzących zabezpieczonych przed słońcem lub
deszczem parasolami lub pawilonami dla uczestników imprezy.
2.3 Zapewnienie 50 posiłków bonowanych: np. kiełbasa, kaszanka, karczek (po
ok.100 g przygotowane na grillu), pieczywo (bułka lub chleb), musztarda, keczup, napój
0,5 l. i ich wydanie w dniu 5,6, 7 sierpnia 2016 r.
2.4 Wyżywienie dla artystów występujących podczas Pikniku zgodnie z ich wymogami, lista
cateringowa w załączniku nr 1.
2.5 Zapewnienie wesołego miasteczka z bogatym wyborem urządzeń dla uczestników w
różnym przedziale wiekowym, bezpiecznego, z atestami i wymogami BHP

3. Dodatkowa atrakcja np. występ zespołu, inne prezentacje sceniczne, rozwiązanie
techniczne, które uatrakcyjni imprezę.
III WARUNKU UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć wykonawca, który:
1.Wykonał w okresie 2 lat co najmniej dwie usługi o podobnym charakterze o wartości
15.000 zł brutto/każda.
2. Złoży ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia
3. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz wiedzę i doświadczenie
w tego typu usługach, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Wykona przedmiot zamówienia w terminie
5. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku.
6. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zamówienia w formie pisemnej umowy między
zamawiającym a Wykonawcą.

IV. OPIS SPOSOBU I KRYTERIA OCENIANIA OFERT
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(załącznik nr 2)
Oferta powinna:
a) być oparzona pieczątką firmową
b) posiadać datę sporządzenia
c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP
d) być sporządzona pisemnie, w języku polskim
d) zawierać wszystkie wymagane załączniki
Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:
1. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik
nr 3)
2. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze – minimum 2 (załącznik nr 4)

3. Szczegółowa kalkulację koszów wskazanych w formularzu oferty (załącznik nr 5)
4. Polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

V MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłane za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście
do Ośrodka Kultury w Jastrowiu, ul. Kieniewicza 50 do dnia 22.04. 2016 do godz. 12.00
(decyduje data wpływu oferty do Ośrodka) w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją
„Oferta na technikę estradową V Piknik Militarny Pierwszy Dzień Wolności z
uwzględnieniem wyłączności na obsługę gastronomiczną. Nie otwierać przed godz. 12.00.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz wzywać wykonawców do uzupełnienia ofert.
Brak uzupełnienia lub dołączenie ponownie błędnego dokumentu w wyznaczonym terminie
przez zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy.
Otwarcie ofert odbędzie się 22.04.2016 r. o godz. 12.30 w Ośrodku Kultury w Jastrowiu.
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.okjastrowie.pl oraz na
stronie BIP Ośrodka Kultury. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z
przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
VI OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1)

Cena ofertowa (brutto) – waga 70%

2)

Atrakcyjność dodatkowego zadania – waga 20% (oceniana w sakli od 1 do 10)

3)

Zakres punktów handlowych – waga 10% (oceniana w skali od 1 do 10)

Sposób obliczania kryterium cena:
Cena oferty najtańszej
---------------------------------------------------- x 70 = ilość punktów
Cena oferty badanej

Sposób obliczania kryterium „atrakcyjność dodatkowego zadania”
Suma punktów oferty badanej

–---------------------------------------------------x20 = ilość punktów
Suma pkt. Oferty najwyżej ocenionej

Sposób obliczania kryterium „zakres punktów handlowych”
Suma punktów oferty badanej
----------------------------------------------x10 = ilość punktów
Suma pkt. Oferty najwyżej ocenionej
Zamawiający informuje, że:
1. Dopuszcza się złożenie 2 ofert wariantowych
2. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani
telefonicznie.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.okjastrowie.pl. Podmiot, którego oferta
zostanie wybrana otrzyma również informację telefoniczną, bezpośrednio po rozstrzygnięciu
konkursu.
2. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie
możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie
wybranym przez siebie podmiotem.
3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

Cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyny.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Głyżewska-Klofik – tel 793221486, 266 22 94,
email: dyrektor@okjastrowie.pl

Dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu
Agnieszka Głyżewska-Klofik
Załączniki:
1. Wytyczne organizatora nagłośnienie, oświetlenie.
2. Formularz oferty
3. Formularz oświadczenia Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze.
5. Szczegółowa kalkulacja koszt wskazanych w formularzu oferty.
6. Projekt umowy.

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 4 kwietnia 2016 r.
…....................................................................
pieczęć Wykonawcy)

Nagłośnienie i oświetlenie - wytyczne organizatora, ridery techniczne gwiazd Pikniku
WYTYCZNE ORGANIZATORA
I. 1 NAGŁOŚNIENIE
Zapewnienie równomiernego nagłośnienia za pomocą wysokiej jakości systemu
wyrównanego liniowo „ LINE ARRAY” uznanej marki.
System 4 drożny oparty na kolumnach szerokopasmowych w ilości min. 2X6 szt.
oraz kolumnach niskotonowych w ilości min. 10 szt. z głośnikami o średnicy 2X18”
wraz z obsługą techniczną podczas koncertów zawierający kompletny system
monitorowo-mikrofonowy wynikający z riderów technicznych występujących
wykonawców. System musi być podwieszony na zewnątrz sceny lub zainstalowany
na rusztowaniu na wysokości min. 8 m. Moc systemu min. 18 kW (rms). Skuteczność
systemu adekwatna do warunków odbywającej się realizacji. System powinien być
odpowiednio przygotowany tj. poprawnie wykitowany (za pomocą oprogramowania
jakie przewidział producent systemu) oraz odpowiednio wystrojony za pomoca
dedykowanego programu.
Długość grania 80 m, szerokość grania 50 m
Dodatkowe nagłośnienie inscenizacji wojskowych: system powinien składać się
z 4 X wieża (słup Quatro 390 lub Tower) o wysokości min. 5 m, na każdym słupie
powinien być zainstalowany system MINI LINE ARRAY składający się z min.
4 X kolumna LINE ARRAY dwudrożna: z głośnikiem max 8” dla sekcji średniotonowej
i max. 1” dla sekcji wysokotonowej, skuteczność systemu adekwatna do warunków
odbywającej się realizacji. Każdy słup nagłośnieniowy powinien być zainstalowany
w bezpieczny sposób (balastowanie). Odległość między słupami 30 m, zainstalowane
wzdłuż barierek oddzielających publiczność od tereny inscenizacji. Nagłośnienie
inscenizacji powinno być sprzężone z systemem głównym. System główny powinien
być w momencie inscenizacji odpowiednio opóźniony w stosunku do systemu
zainstalowanego dla inscenizacji.
Możliwość zainstalowania oświetlenia organizatora na wieży.
Mikser frontowy min. 32input/16out z możliwością zdalnego sterowania przez sieć
WiFi z urządzenia mobilnego typu iPad, odtwarzacz CD/mp3 do odtwarzania muzyki,
mikrofony bezprzewodowe o zasięgu ok. 80 m.
2. SCENA
Scena zadaszona z podestem o wymiarach min. 100 m2 ustawionym na wysokości
min. 1,5 m, światło sceny min. 6 m.
3. OŚWIETLENIE SCENICZNE
Minimum 8 X ruchoma głowa typu mac.
8 X ruchoma głowa typu wasch led,
6 X reflektor profilowy
4 X blinder`s
2 X maszyna do dymu

6 X sunstrip
4. TRANSPORT, MONTAŻ, DEMONTAŻ ORAZ PROFESJONALNA REALIZACJA OBSŁUGI
WW. TECHNIKI ESTRADOWEJ PODCZAS IMPREZY.
RIDERY GWIAZD
II. 1. Rider techniczny i gastronomiczny zespołu After Party

AFTER PARTY
Zespół AFTER PARTY przywozi swojego racka z mixerem i mikrofonami wymaga tylko wpięcia
się do konsoli głównej nagłośnienia w danym klubie dyskotece lub plenerze. Scena lub podest
musi mieć wymiary minimalne do wykonania koncertu (3 tancerzy) + DJ NAVIGATOR +
VOCALISTA wymiary minimalne to (3m na 6m) zamawiający zapewni 2 odsłuchy (monitory)
na scenie nagłośnienie powinno zapewnić stałe ciśnienie skustyczne i w klubie do 400 osób
minimalna moc to 2x3kw, plener minimalna moc to 2x6kw.
5 szt. x 0,5l woda Żywiec niegazowana
5 szt. x 0,5l Coca-cola
5 szt. Redbull
2l sok pomarańczowy
gorąca kawa, herbata
gorący posiłek
HOTEL
2x1 + 1x2 ze śniadaniem

2. Rider techniczny i gastronomiczny zespołu Pudzian Band

PUDZIAN BAND

Zespół PUDZIAN BAND przywozi swojego racka z mixerem i mikrofonami wymaga tylko
wpięcia się do konsoli głównej nagłośnienia w danym klubie dyskotece lub plenerze. Scena
lub podest musi mieć wymiary minimalne do wykonania koncertu (2 tancerzy) + DJ
NAVIGATOR + VOCALISTA wymiary minimalne to (3m na 6m) zamawiający zapewni 2
odsłuchy (monitory) na scenie nagłośnienie powinno zapewnić stałe ciśnienie akustyczne i w
klubie do 400 osób minimalna moc to 2x3kw, plener minimalna moc to 2x6kw.
4 szt. x 0,5l woda Żywiec niegazowana
54szt. x 0,5l Coca-cola
4 szt. Redbull
2l sok pomarańczowy
gorąca kawa, herbata
gorący posiłek
HOTEL
2x2 + 1x1 ze śniadaniem

Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 4 kwietnia 2016 r.
.................................................
(pieczęć Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:
OŚRODEK KULTURY W JASTROWIU
64-915 Jastrowie
ul. Kieniewicza 50

FORMULARZ OFERTY
odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące TECHNIKI ESTRADOWEJ, IMPREZY
PLENEROWEJ - V PIKNIK MILITARNY „PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI” 2016 W
JASTROWIU z uwzględnieniem wyłączności na obsługę gastronomiczną
oferuję/my wykonanie przedmiotowego zadania:
I. Dane Oferenta:
Nazwa: .........................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu: ........................................................................................................................
Internet: http:// ............................................................................................................................
e-mail: ......................................................@................................................................................
REGON .......................................................; NIP ......................................................................
1.

Oferuję/my wykonanie kompleksowego przedmiotu zamówienia za cenę
- netto złotych: .......................................
(słownie: .........................................................................................................................)
- brutto złotych: .....................................
(słownie: .........................................................................................................................)
-w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ................................... zł
(słownie: .........................................................................................................................)
Oferowana kwota uwzględnia cenę brutto w zł za udzielenie wyłączności na organizację
punktu małej i dużdej gastronomii, która wynosi ........................... zł brutto.

2.

Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgadnie z zapisami podanymi
w zapytaniu ofertowym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez Ośrodek
Kultury w Jastrowiu, 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 50 zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.).

3.

Oświadczam/y, że:
- zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, dokonałem/liśmy wizji lokalnej
terenu,
- zapoznałem/liśmy się z projektem umowy i nie wnoszę/simy do ich treści zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty
oraz wykonania zamówienia,
- gwarantuję/emy niezmienność ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia
do ..........................
- w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.

4.

ZAMÓWIENIE ZOSTANIE WYKONANE (we właściwym polu wstawić x):
BEZ UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW
PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW
Jeżeli tak, proszę określić część zamówienia, która zostanie powierzona do realizacji danemu
podwykonawcy.
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................................

5.

6.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
- .......................................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................................
- .......................................................................................................................................................
Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia mi/nam
zamówienia jest:
Imię i Nazwisko: .............................................................................................................................
Nr telefonu: .....................................................................................................................................
e-mail: .............................................................................................................................................
fax: .................................................................................................................................................
......................................... dn. .....................................

...............................................................
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3
do zapytania ofertowego z dnia 4 kwietnia 2016 r.
.................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Składając ofertę na:
TECHNIKĘ ESTRADOWĄ, IMPREZY PLENEROWEJ - V PIKNIK MILITARNY
„PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI” 2016 W JASTROWIU z uwzględnieniem wyłączności na
obsługę gastronomiczną

oświadczam/y że:
 posiadam/y uprawnienia do wykonania zamówienia,
 posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie
 dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia,
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej
ze składaniem fałszywych oświadczeń.

..........................................., dn. .............................

......................................................
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 4
do zapytania ofertowego z dnia 4 kwietnia 2016 r.
.................................................
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG O PODOBNYM CHARAKTERZE

Lp
.

Nazwa usługi

Rok realizacji
usługi

Odbiorca usługi
(nazwa, adres, telefon)

1.

2.

3.

4.

..........................................., dn. .............................

......................................................
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5
do zapytania ofertowego z dnia 4 kwietnia 2016 r.
.................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty

Lp
.

Nazwa zadania

1.

Zapewnienie
odpowiedniej zadaszonej
sceny, zapewnienie
nagłośnienia i oświetlenia
oraz obsługi technicznej

2.

dodatkowa atrakcja

Szczegółowy opis

Wycena
(cena
brutto)

Uwagi.

RAZEM

3.

Przygotowanie i
zapewnienie na terenach
objętych imprezą obsługi
gastronomicznej

OGÓŁEM
(oferowana cena brutto)

zaproponowana cena
brutto za udzielenie
wyłączności na
organizację obsługi
gastronomicznej.
Wykonawca uiści na
rzecz Zamawiającego
kwotę .....................
brutto tytułem opłaty
za udostępnienie
miejsca.
Od kwoty RAZEM
odjąć kwotę brutto
z poz. 3

..........................................., dn. .............................
......................................................
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 6
do zapytana ofertowego z dnia 4 kwietnia 2016 r.
UMOWA NR.................
Zawarta w dniu ............... 2016 r. w Jastrowiu pomiędzy:
.....................................................................................................................................................
..................................................................................... KRS NR: .............................................
.....................................................................................................................................................
lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .................................
.....................................................................................................................................................
reprezentowanym przez .............................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
a Ośrodkiem Kultury w Jastrowiu
z siedzibą w: ul. Kieniewicza 50, 64-915 Jastrowie
NIP: 765 10 29 474
REGON: 570005740
zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
Agnieszkę Głyżewską-Klofik - dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu, Marię Hencel – głównego
księgowego
o następującej treści:

§1

Zamawiający zamawia realizację a Wykonawca zobowiązuje się wykonać technikę estradową
IMPREZY PLENEROWEJ - V PIKNIK MILITARNY „PIERWSZY DZIEŃ
WOLNOŚCI” 2016 W JASTROWIU z uwzględnieniem wyłączności na obsługę
gastronomiczną, zgodnie z Zapytaniem ofertowym.
Miejsce realizacji zamówienia: pole piknikowe w Jastrowiu, ul. Wojska Polskiego
Termin realizacji zamówienia: 5-7 sierpnia 2016 r.
§2
1. Przedmiot umowy przygotowany będzie przez Wykonawcę zgodnie z opisem zawartym
w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 1 oraz zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość przedmiotu umowy.
§3
Przedmiot umowy stanowi wykonanie techniki estradowej V PIKNIKU MILITARNEGO
„PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI”. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. 1. Zapewnienia odpowiedniej zadaszonej sceny (o powierzchni min. 100 m 2 ,
umożliwiającej występy zespołów), zapewnienia nagłośnienia i oświetlenia oraz obsługi
technicznej zgodnie z wytycznymi zamawiającego i wymogami artystów.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za cały sprzęt, który będzie użyty do
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. 1. Zapewnienia kompleksowej obsługi gastronomicznej (wyłączność na małą i dużą
gastronomię) - przygotowanie i zapewnienie na terenach objętych imprezą (w miejscu
uzgodnionym z Zamawiającym) estetycznych punktów gastronomii. Punkty muszą być
przygotowane z uwzględnieniem wszystkich wymogów i zasad obowiązujących w tym
zakresie.
W zakres obsługi wchodzą:
a) przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla, kotła, dań typu Fast food, itp.
b) sprzedaż gofrów, lodów, popcornu, prażynek itp.
c) dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia w Gminie i Mieście Jastrowie)
w kubkach plastikowych o poj. nie mniejszej niż 0,4 litra; nie mniej niż 5 punktów,
d) sprzedaż napojów bezalkoholowych, kawy, herbaty;
e) właściwe oznakowanie i zabezpieczenie ogródka piwnego;
f) zabezpieczenie utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy
oraz po jej zakończeniu.
 Na dystrybucję wymienionych w punktach a - d Wykonawca otrzyma od organizatora
wyłączność.
 Oferent zobowiązany jest dołączyć do mniejszej oferty listę proponowanych punktów
handlowych, oraz menu z przybliżonymi cenami za proponowane potrawy
 Zamawiający nie ma wpływu na funkcjonowanie sklepów i lokali gastronomicznych
zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu imprezy.
 Zamawiający nie odpowiada za warunki atmosferyczne i frekwencję.
2. Zapewnienie 50 zestawów posiłków bonowanych: np. kiełbasa, kaszanka, karczek (po
ok.100 g przygotowane na grillu), pieczywo (bułka lub chleb), musztarda, keczup, napój
0,5 l. i ich wydanie w dniu 5,6, 7 sierpnia 2016 r.
3. Ponadto po stronie Wykonawcy leży:
1.Niezależne zasilanie sceniczne (agregat prądotwórczy) zgodny z zapotrzebowaniem
wraz z transportem, obsługą oraz paliwem. Zamawiający przewiduje możliwość
odpłatnego skorzystania z posiadanych punktów poboru energii dla małej i dużej
gastronomii do wartości 40 KW.
2. Zapewnienie obsługi uprawnionego elektryka w trakcie montażu i demontażu
urządzeń oraz dyżuru podczas imprezy leżą po stronie Wykonawcy.
3. Zapewnienia osób sprzątających teren imprezy i tereny przyległe zanieczyszczone w
jej wyniku związane zakresem działań dotyczących niniejszej umowy w trakcie imprezy,
a także niezwłocznie po jej zakończeniu wywozu nieczystości.
4. Stałego utrzymania porządku i higieny.
4. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę jako dodatkowej atrakcji występu
artystycznego (koncertu) - uregulowanie wszelkich opłat wymaganych z tytułu praw
autorskich i praw pokrewnych, w tym opłacenie ZAiKS, a także kosztów pokrewnych
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (w tym Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych).
5. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności oraz
ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie.

§4
1. Początek realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania umowy, koniec
w terminie nie później, niż do 7 sierpnia 2016 r.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w dniu 7 sierpnia w miejscu realizacji V PIKNIKU
MILITARNEGO „PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI” JASTROWIE 2015. tj. na „polu piknikowym” w
Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 i §3 Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości:
brutto
.................................
słownie:
....................................................................................
.................................................................................................................................................
.
- netto .......................................................
- VAT .........................................................
2. Wynagrodzenie po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy będzie płatne przelewem
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze wystawionej po zakończeniu imprezy
w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Ośrodka Kultury w Jastrowiu.
§6
1. Zadanie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców / przy udziale
podwykonawcy/ów*.
* (niepotrzebne skreślić)
2. Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Zamawiający, w terminie 5 dni, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2.
4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo we
wskazanym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
5. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi pod warunkiem
przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w oryginale potwierdzenia zapłaty na
rzecz podwykonawcy/ów.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia
brutto określonego w §5 umowy, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia
brutto określonego w §5 umowy, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Niezależnie od kar umownych , o których mowa w ust. 1 i 2, Strony zastrzegają sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania pokrywającego pełną wysokość poniesionej
szkody na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu
z Wynagrodzenia, o którym mowa w §5 umowy.
5. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania
do zapłaty kary umownej.

§8
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. W przypadku niemożliwości polubownego rozstrzygnięcia, spory będzie rozpatrywał
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca

.....................................................

.......................................................

.....................................................
Główny księgowy:
.....................................................
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta Wykonawcy

.......................................................

