
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 2017.13

ŁAPY, 21.02.2017

Zamawiający:
Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie sceny i/lub podestów na imprezy organizowane przez Dom Kultury.

Opis zamówienia:
Scena i/lub podesty wg poniższej specyfikacji:

1. Koncert Kabaretu Jurki w dniu 4 marca 2017 r.

Instalacja podestów scenicznych o łącznej powierzchni 32 m2, wysokość ok. 25 cm

2. Łapski Tydzień Teatru w dniach 26 marca – 2 kwietnia 2017 r.

Instalacja podestów scenicznych o łącznej powierzchni 32 m2 w czterech rzędach:

1 rząd 8 m szerokości x 1 m głębokości o wysokości ok. 25 cm

2-4 rzędy łącznie 8 m szerokości x 3 głębokości o wysokości ok. 50 cm

Instalacja do dnia 25 marca br., deinstalacja od 3 kwietnia br.

3. Dni Łap – 11 czerwca

Wymiary sceny 10m x 8m, wysokość sceny ok. 1 m, prześwit sceny pow. 5 m, obciążenie 
podestów pow. 250 kg/m2, konstrukcja dachu łukowa lub płaska, zadaszenie plandeka, 
ściany boczne siatka, barierki zabezpieczające z trzech stron (bok lewy i prawy, tył), 
schody do wejścia na scenie (od dowolnej strony), podłoga antypoślizgowa, konstrukcja 
sceny wytrzymała i przystosowana do montażu nagłośnienia liniowego i oświetlenia.

Instalacja sceny do godziny 9.00 w dniu 11 czerwca 2017

Scena musi posiadać odpowiednie certyfikaty jakości i bezpieczeństwa.

Instalacja sceny musi być stabilna i wypoziomowana zabezpieczona przed silnym 
wiatrem.

4. Imprezy:

a) Sobótka w Uhowie – 24 czerwca 2017 - Instalacja sceny do godziny 11.00

b) Zajazd Szlachecki Łapy Szołajdy – 20 sierpnia 2017 - Instalacja sceny do godziny 11.00

c) Dzień Suma w Bokinach – 13 sierpnia 2017 - Instalacja sceny do godziny 11.00

d) Dożynki – 3 września – Instalacja sceny do godziny 9.00

Wymiary sceny 8m x 6m, wysokość sceny ok. 1 m, prześwit sceny pow. 4 m, obciążenie 
podestów pow. 250 kg/m2, konstrukcja dachu łukowa lub płaska, zadaszenie plandeka, 
ściany boczne siatka, barierki zabezpieczające z trzech stron (bok lewy i prawy, tył), 
schody do wejścia na scenie (od dowolnej strony), podłoga antypoślizgowa

Scena musi posiadać odpowiednie certyfikaty jakości i bezpieczeństwa.

Instalacja sceny musi być stabilna i wypoziomowana zabezpieczona przed silnym 
wiatrem.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
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Miejsce i termin złożenia oferty
Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną dyrektor@dklapy.pl, pocztą tradycyjną 
na adres Dom Kultury, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, bądź też dostarczone osobiście 
do 1 marca 2017 r. (decyduje data wpływu).

Termin otwarcia ofert:
2 marca 2017 r., informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej 
http://dklapy.pl/ogloszenia/

Warunki płatności:
płatność następować będzie na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od jej 
otrzymania.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Grzegorz Perkowski, tel. 513105396.

Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Wymagania stawiane Wykonawcy:
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Złożona oferta powinna zawierać:
• Nazwę i adres oferenta

• Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

• Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

• Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta
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