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DoM KUL]TURY W ŁAPACH
ul. GŁOWNA 8

18-100 ŁAPY
tel. 504 666 520
sekrętariat(@dkl apy. pl

ZAPYTANIE oFERTowE NR 312022 z dnia: 06.04.Ż0Ż2r

DoĘczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszĘ ochrony imprezy masowej :

Dni Łap 2022.

Zamawiający:
Dom Kultury w Łapach
ul. Główna 8

18-I00 Łapy
NIP: 9ó60573936

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego j est usługa polegaj ąc a na zapeu,nieniu ochrony podczas imprezy
mnsowej Dni Łap 2022 oruz niezbędnej clokumentucji do przepruwadzenia imprexy musolvei, tj.

plan zubezpieczenia imprezy musowej y,ruz z instrakcjq postępolvunia w przypadku polustunia
pożaru lub innego miejscolvego zcłgrożenia w miejscu i czasie imprezy masołvei.

Po stronie Wykonawcy leży:
7. Przedmiotem zapytania of'ertowego j est ochrona imprezy plenerowej w dniu j ej trwania oraz

koncertu finałowego na terenie Stadionu Miejskiego w Łapach.
2. Zabezpieczenie imprezy - ochrona.

u) 14:00 - l8:00 - 8 osob
b) l8:00 - 23.00 - ŻŻ osoby

Czas wykonania zamówieni a'. IŻ.06.2022r

Miejsce wykonania zamówienia. Impł'eza masollla odbędzie ,się w Łapach; Statźiołt Mie.j,ski, ul.
Leśnikolryska'

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
,/ Cena
ł DoĘlchczasovu tvspółprucu
/ Rellomenducje (skan/kopia tlołqczona clo wniosku)

Dom Kultury w Łapach, ul' Głowna 8, 18-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGON: 000645553
DyreKor: WiKoria Wnorowska, w.wnorowska@dklapy. pl
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oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego.

Oferta powinna byc:
ł opatrzona pieczqtkcyfirn ()wq,

{ zcn,ierac adre,s hłb siedzibę oferenla, nur?rer telefontł, rułmey NIP,
/ podpi.sana czytełłie przez Wykonawcę

Dodatkowe informacje.
I-)odatkowych irlfurnac.ji udzieła Pani Doroła Nysztor Zastępctt Dyrektor Donu Kłltw"y yy Łapach,

trłod numerem teleforul: 513-63 ]-088, od porriedzłałku do piqtku y, godz.}B:0a ] 6:00'

Miejsce oraz termin składania ofert.
O"fbrta powinrw być prze'słana za po,średniclwem: poczly eleklł'onicnrcj ila adre,s:

sekretariat@ylklapy.pl, poczq), kuriera ltłb łez do,starczotla o,sobiście na cdre,s:
]. I)om Ktłlhłły w Łapach, ul. (}łow'na 8; do dnia 13.04.2022r..
2. o.ferty złożołrc po terminie nie będą rozpcttryuane.
3. oferent może przed upływem teł'minu składania ofert zmiełic lub wyctlfuc swojq ,rfurtę.

Info rm acj e d otyczące wyborrr n aj korzystn iej szej oferty.
o wyborze łu1jktł'z1l,stnie.jszej rferty Zamav,iajclcy zawiadomi oferenlow telefonicznie lub ruaiłowo.

Postanowienia końcowe.
Zanalłiajqcy nie pł'zewiduje zwrottł klsztow udzicrltł w po,stęptltłanitł,l+'szelkie koszty zwiqzane z
przedmi o te nt zamów ie n i a połlo'si Wykonaw ca

'/ oferĄl niekompletlłe będq rltJrnłcone.
ł oferąl złoztlne po terminie nie będcy rozpatływane.
{ otrzymanie od Wykołrcrwcy oferty łie poluodttje zadlrych zobowiqzan v,obec stron.
{ Po wyboł'ze W1:kona1v,gy, Zamalłiajqcy pode.jmie dsł,sku,sję yv cehł uzgodnien 'szczegóknvych

w ałzłnkólv reali zac.j i ząmów ieni a.
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Załącznik nr I do zapytania ofertowego nr 312022 z dnia 06.04.Ż02Żr.

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

REGON:. .

tel. : ....,

fax:....

adres e - mail:

oFERTA DLA DOM'U KULTURY w ŁAPACH

Koszty ochrony podczas imprezy masowej DNI ŁAP 2022

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Netto: .. ... ... zł

/słownie nettol

VAT: ' ....... Zł

/słownie vATi .

Brutto: . '... Zł

/słownie brutto/.

1 . Przyj muj emy do rea|tzacjl postawione przez zamawiaj ącego, w zapytaniu ofertowym" warunki.

2. oświadczam. że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeh.

3. oświadczamy, Że ftrma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NTP ,.

W załącznlku przesyłam kopię rekomendacji firmy:

(Data" podpis osoby upowaznionej)

Dom Kultury w Łapach, ul' Głowna 8, 18-'t00 Łapy' NlP: 966-05-73-936, REGON: 000645553
DyreKor. Wiktoria Wnorowska, w wnorowska@dklapy.pl facebook.comldklapypl
Sekretariat. tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl www.dklapy.pl
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych _ zgodnie z art.
[3 ust. 1 i 2 RozporządzeliaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201ó/679 z dnia27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprnwie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95146/WE (zwanego dalej RODO)

1. Administratorem PanilPana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach" reprezentowany
przez Dyrektora' ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel' 85 7I5 23 00" fax: 85 875 18 54, email:
sekretari at@dkl apy. pl, www. dkl apy. pllkontakt/.

?. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony Danych, z ktorym w Sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych" mozna się kontaktowac za pomocą pacńy elektronicznej
pod adresem. iod@dklapy.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie" na podstawie
wyraŻon€1 zgody tj. art.6 ust. l lit. a RoDo' którą mażePanilPan w kazdej chwili wycofac'

4' Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upowaznionym przez administratora" obsłudze
prawnej i informaĘcznej orazinnym osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5' Dane osobowe przechowywane będąprzez okres wyŻej wymienionego celu oraz wynikający z
przepisów prawa doty czący ch archiwizacj i.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia
danych oraz ograni czenia pr zetw ar zani a danych.

7 . Zgoda moze zostać wycofana w kazdym czasie. Wycofanie zgody nie wfywa na zgodnośc z
prawem przetw*arzania" ktorego dokonano na podstawte zgody przedjej wycofaniem.

8. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowtązana/y do ich podania. Konsekwencją
nie podania danych osobowych będzie brak mozliwości wzięcia udziału w konkursie.

9. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego * Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania" o ktorym mowa w art' 22 rozporządzenia.

(Data" podpis osoby upowaznionej)
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