Lublin, 11.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Tryb postępowania:
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) określonej w art. 4 pkt
8.
II. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
tel. 81 5324208.
III. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie 10 - minutowego pokazu sztucznych ogni podczas imprezy masowej „Dożynki
Wojewódzkie 2018” w Radawcu – Pokaz ułożony do akompaniamentu muzycznego, o wszelkich
kombinacjach kolorów i efektów odpalanych materiałów pirotechnicznych.
IV. Szczegółowy opis zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest 10-minutowy pokaz sztucznych ogni podczas imprezy
masowej „Dożynki Wojewódzkie 2018” organizowanej w dniu 2 września 2018 r. w na terenie
Lotniska Sportowego Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu.
Warunki do spełnienia:
- wykonanie w ostatnich 3 latach przynajmniej 5 pokazów pirotechnicznych z podaniem daty i
podmiotu na rzecz jakiego były realizowane (wypełnić załącznik nr 2)
- posiadanie koncesji/pozwolenia na nabycie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego – pokazów techniki widowiskowej
- dysponowanie wszelkimi uprawnieniami do wykonania profesjonalnych pokazów sztucznych ogni
- posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC
- posiadanie licencji na publiczne odtwarzanie utworu muzycznego podczas pokazu zgodnie z
ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami
Wymagania dodatkowe
- sposób odpalania ładunków (zamawiający dopuszcza tylko odpalanie zdalne)
- podkład muzyczny zsynchronizowany z pokazem
- transport materiałów i sprzętu użytego do realizacji zadania
V. Termin realizacji zamówienia:
Data: 2 września 2018 r.
Godzina: 21:30/22:00 (Dokładną godzinę wykonania zamówienia będzie określała umowa)
Miejsce: Teren Lotniska Sportowego Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu, Radawiec Duży 272A,
21-030 Motycz
VI. Sposób i termin złożenia oferty:
Oferta musi być podpisana odręcznie. W przypadku braku podpisu odręcznego Zamawiający uzna
ofertę za nieważną. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza oferty (załącznik nr 1).
Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione.
Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a) osobiście lub listownie do siedziby zamawiającego, na adres Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul.
Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin z dopiskiem „Oferta - pokaz sztucznych ogni” (sekretariat)”
b) pocztą elektroniczną, na adres: t.bartnik@vp.pl (w formie skanu PDF lub JPG)
W terminie do dnia 17 lipca 2018 r. (włącznie).
VII. Kryterium oceny ofert: najniższa cena
VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyn. Oferty
niekompletne będą odrzucone.

FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1)
Nazwa Wykonawcy…............................................................................................................
Adres Wykonawcy ….............................................................................................................
tel. ….....................................................
e-mail …................................................
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania pokazu sztucznych ogni podczas
imprezy masowej „Dożynki Wojewódzkie 2018” oferuję realizację zamówienia za cenę:
brutto............................................... (słownie …................................................................................)
w tym …........% VAT
2. Oświadczam, że:
- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
- posiadam koncesję/pozwolenie na nabycie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego – pokazów techniki widowiskowej
- dysponuję wszelkimi uprawnieniami do wykonania profesjonalnych pokazów sztucznych ogni

…................…………………………...…
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

(załącznik nr 2)
Oświadczenie
o wykonaniu w okresie 07.2015 - 07.2018 co najmniej 5 pokazów pirotechnicznych
Nazwa Wykonawcy…............................................................................................................
Adres Wykonawcy ….............................................................................................................
tel. ….....................................................
Lp.

Przedmiot wykonanej usługi

Data wykonania
usługi

Odbiorca usługi

Pokaz pirotechniczny
1
Pokaz pirotechniczny
2
3

Pokaz pirotechniczny

4

Pokaz pirotechniczny

5

Pokaz pirotechniczny

…................…………………………...…
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

