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DoM KURURY w ŁAPACH
ul. cł,ÓwNa s
18-100 ŁAPY
tel.504 666 520
sekretariat@dklapy. p I

Łapy, dn' 10.05.Ż0Ż2r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR2/2022 z dnia: 10.05.2022n

DoĘcry: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszĘ wynajmu sceny' nagłośnienia, barierek i
oświetlenia na imprezie masowej : Dni Łap 2022 zgodnie z riderem technicznym.

Zamawiającyz
Dom Kultury w Łapach
ul. Główna 8

l8-100 Łapy
NIP:9660573936

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zap1Ąania ofertowego jest usfuga polegająca na wynajmie sceny (scena kompletna z
zadaszeniem), nagłośnienia(realizacja dźwięku) i oświetlenia (realizacja oświetlenia) wraz z obsługq,
montażem i demontażem urzqdzeń podczos imprezy masowej Dni Łap 2022 orazwynajem barierek,

Po stronie Wykonawcy leĘ:
7. Udostępnienie, rozstmłienie i złożenie profesjonalnej sceny owymiarach lŻmx t2m, lub ]hmx 9 m (proszę

o podawanie dwóch cen zgodnie z wymiarami)
2. Boczne okotarowanie sceny oraz Ęlny horyzont muszq być szczelne np' gęsta siatka lub gęsĘ materiał,

szczególnie przy niesprzyjajqcej i problemaĘcznej pogodzie - woda nie może dostawać się bokami oraz
tyłem na scenę.

3. Scena musi posiadać schody, ahualne atesty bezpieczeństwa.
4. Konstrukcje techniczne muszq posiadać aktuąlne atesĘ bezpieczeństwą. Na żqdanie organizatora

Agencja będzie zobowiqzana do przekazania kserokopii atestów organizatorowi'
5. Zunewnienie oświetlenia i naqłośnienia wraz z obsługt zgodnie z riderem technicznvm wvkonawcv:

Zesoołu WILKI - zeodnie z zułacznikami!
6. Gwiazdq wieczoru podczas Dni Łap 2022, w dniu 03.07.2022r. będzie Zespół IVILKI.

ORGANIZATOR ZA9TRZEGA, ŻE WYBóR uFERTY ZosruNIE DuKqNANY Po ZATIł/IERDZENIa
W9ZY9TKICH 9ZCZEGÓŁÓV złoŻoNu uFERTY PRzEz MANAGERA ZESPnŁ(]: WILKI_
WYKONAWCA MU9I SPEŁNIC WARaNKI kECHNICZNE ZGŻDNIE Z ZAŁĄCZDNYM MDEREM
T E C H NICZ NYM (S C E NA, Ś wtzrł.ł,, NA GŁ o Ś NI E NI E) ARTYI TY

Po stronie organizato ra leĘ z

Stosowne zeałolenie na organizację imprezy rekreacyjno-kulturalnej, zgodnie z obowiqzujqcymi w tej mierze
aktualnymi prz epi s am i.
/ (Jbezpieczenieimprezy.
ł Zabezpieczenie służb ochroniarskich, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji.
'/ Zapewnienie stałej obecności pomocniczej ekipy technicznej, elektryka orai osoby odpówiedzialnej za

organizację.

Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGoN: 000645553
facebook. com/dklapypl

www.dklapy.pl
Dyrektor: Wiktoria Wnorowska, w.wnorowska@dklapy.pl
Sekretariat:tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pt
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'/ Infrartrukturę technicznq oraz komunalnq, w tym doĘczqcq zasilania energetycznego.
Czas wykonania zamówienia: 03.07 .Ż022r.

Miejsce wykonania zamówienia: Impreza mąSowa odbędzie się w Łapach; Stadion Miejski,
ul. Leśnikowska.]B

Zamawiający dokona oceny ważnych ofeń na podstawie następujących kryteriów:
r' Cena,
,/ DoĘchczasowawspółpraca,
,/ Rekomendacje (załqczone do oferĘ)

oferent powinien stworzyć ofeńę na formularzl załączonym do niniejszego zapytania ofertowego-

oferta powinna byó:
r' opatrzonapieczqtkqfirmowq,
,/ zawierąć adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIŁ
/ podpisana czytelnie przez łv'ykonawcę

Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Nysztor _ Zastępca Dyrektor Domu Kultury w Łapach,
pod numerem telefonu: 513-631-088 , od poniedziałlru do piqtku w godz.08:00 - 16:00.

Miejsce oraz termin składania ofeń.
oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretąriąt@dklapy.pl,
poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiście na adres:
l. Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8; do dnia 18.05.2022n do godz. 12:00.
2. oferĘ złożone po terminie nie będq rozpatrywane.
3' oferent może przed upływem terminu składąnia ofert zmienić lub wycofać swojq ofertę.

Info rm acj e doĘczące wyboru naj korzystniej szej oferĘ.
O wyborze najkorzystniejszej oferĘ Zamałiajqcy zawiądomi oferentów telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe.
Zamawiajqcy nie przewiduje nłrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszĘ nłiqzane z
przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca

'/ oferty niekompletne będq odrzucone'
'/ oferty złożone po terminie nie będq rozpatrywane.
ł otrzymanie od W'ykonawcy oferĘ nie powoduje żadnych zobowiqzań wobec stron.
/ Po wyborze Wykonawcy, Zamalłiajqcy podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków

re aI iz acj i z amów ienią.

ZaStępca
Domu
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Załączniknr 1 do zapytania ofertowego nr2l2022 z dnia 10.05.2022n

(pieczęó adresowa Wykonawcy)

REGON:...

tel.:

fax

adres e - mail:

oFERTADLA DoMU KULTURYW ŁAPACH

Koszty wynajmie sceny (scena kompletna zzadaszeniem), nagłośnienia(realizacja dźwięku) i
oświetlenia (realizacja oŚwietlenia)wrazz obsługą, montażem i demontażemlrządzefit
podczas imprery masowej Dni Łap 2022 orazwynajem barierek

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówieniaza kwotę:

Netto:

/słownie netto/

VAT:

zł

zł

/słownie VAT/

Brutto:

/słownie brutto/.

... zł

1. Przyjmujemy do realizacji postawione przezzamawiającego' w zapytaniuofertowym, warunki.

2. oświadczam) Że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zasttzęŻęil.

3. oświadczanny, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP

(Data, podpis osoby upoważnionej)

Dom Kultury wŁapach, ul. Główna B, 1B-100 Łapy, NlP: 966-05-73-936, REGON: 000645553
Dyrektor; Wiktoria Wnorowska, w.wnorowska@dklapy. pl
Sekretariat: tel. 85 715 23 00, sekretariat@dklapy.pl

facebook.com/dklapypl
www.dklapy.pl
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych - zgodnie z art.
13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych
osoborvych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95146/WE (zwanego dalej RODO)

l. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany
przez Dyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 7l5 23 00, fax: 85 875 18 54, email:
sekretariat@dklapy.pl, www.dklap)'. pl/kontakt/.

2. Administrator wznaczył Inspektora ochrony Danych, z którym W sprawach związanych z
przetwatzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej
pod adresem: iod@dklapy.pl.

3. Dane osobowe będą ptzetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie, na podstawie
wyrażonej zgody tj.art. 6 ust. 1 lit. a RoDo, którą moŻe Pani/Pan w każdej chwili wycofać.

4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez administratora, obsłudze
prawnej i informatycznej oraz innym 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
danychorazograniczeniaprzetwarzaniadanych.

7. Zgoda moŻe zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzarlia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją
nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięciaudziałuw konkursie.

9. Gdy uzna PanilPan, Że przetwarzanle 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 którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

(Data, podpis osoby upoważnionej)
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