
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 

w obszary wiejskie". 

Pilica, dn. 22.05.2018r 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczy: obsługi technicznej wydarzenia promocyjno - informacyjnego pn. „Gminne 
Święto Plonów, Pilica 2018" - wynajem sceny, oświetlenia i nagłośnienia. 

Zamawiający : Gmina Pilica, ul. Żarnowiecka 46a; 42-436 Pilica 

I. Tryb postępowania dotyczący konkurencyjnego wyboru wykonawców. 

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579), z uwagi na to, że wartość szacunkowa 
zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro według kursu 4,3117 zł określonego w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do 
euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2477). 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna wydarzenia promocyjno - informacyjnego pn. 
„Gminne Święto Plonów, Pilica 2018" - wynajem sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zgodnie 
ze specyfikacją techniczną - rider techniczny, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tytuł zadania, zgodnie z umową o przyznanie pomocy 
nr 00448-693 5-UM1210702/17 „Gminne Święto Plonów, Pilica 2018". 

III. Termin wykonania zamówienia - 26 sierpnia 2018r. 
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IV. Warunki udziału w postępowaniu 

Oferenci muszą spełniać łącznie poniższe warunki: 

A. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia. 
Potwierdzenie spełniania tego warunku badane będzie w oparciu o oświadczenie oferenta 
dołączone do oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Brak dołączenia niniejszego 
oświadczenia oraz referencji do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

B. Wiedza i doświadczenie ora potencjał techniczny. 
Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w branży 
dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia . 
Potwierdzenie spełniania tego warunku badane będzie w oparciu o oświadczenie oferenta 
dołączone do oferty (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz przedstawione referencje. 
Brak dołączenia niniejszego oświadczenia oraz referencji do oferty skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. 

V. Kryteria wyboru oferty. 

cena brutto - waga kryterium 100% 

Oferta z najniższą ceną brutto będzie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia zostaną złożone oferty o takiej samej cenie brutto, o wyborze oferty decydować będzie 
data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

VI. Waluta, w jakiej będzie prowadzone rozliczenie związane z realizacją niniejszego zamówienia 

Rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich PLN. 

VII. Miejsce i termin składania ofert 

A. Termin składania ofert: do 29 maja 2018r do godz. 15:00. 
B. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 

Pilica; pokój nr 12. 
C. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem: 

OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE „Obsługa techniczna wydarzenia promocyjno 
- informacyjnego pn. „Gminne Święto Plonów, Pilica 2018" - wynajem sceny, 
oświetlenia i nagłośnienia Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta. 
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 
Oferta powinna zostać złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać 
podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. W 
przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji 
Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji 
oferenta. 
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VIII. Podstawy odrzucenia oferty 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy: 
A. została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie 

wyboru przez beneficjenta Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo -
finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub 

B. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub 
C. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

IX. Termin związania ofertą 

A. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
B. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Beneficjenta może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Beneficjent może tylko raz, nie później niż 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

XI. Warunki zmiany umowy 

A. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje 
zwiększenia albo zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia. 

XII. Informacje dodatkowe 

A. Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem 
terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie 
internetowej Zamawiającego zostanie zamieszczona stosowna informacja, a termin składania 
ofert zostanie wydłużony o 7 dni kalendarzowych. 

B. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 
C. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 
D. Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po 

protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie 7 dni od dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury YAT do siedziby Zamawiającego. 

E. Oferent zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami w tym 
zakresie obowiązującymi tj. w szczególności zgodnie z przepisami bezpieczeństwa oraz 
posiadaniem aktualnych atestów na urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

F. Dostarczone przez wybranego Wykonawcę urządzenia muszą być sprawne technicznie i 
estetyczne. 

G. Oferent zobowiązany jest do określenia zapotrzebowania na moc elektryczną. 
H. Oferent przystępując do zapytania ofertowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz danych zawartych w ofercie (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o 
Ochronie danych osobowych) na potrzeby związane z realizacją zamówienia objętego 
niniejszym zapytaniem ofertowym oraz w celach związanych z realizacją projektu pn.: „Gminne 
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Święto Plonów, Pilica 2018". Dane osobowe zostaną udostępnione przedstawicielom Zarządu 
Województwa Śląskiego w celu kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowania w 
sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadań objętych zestawieniem rzeczowo -
finansowym w/w projektu. 

I. Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRROW w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

XIV. Osoba do kontaktu 

Aleksandra Lis; nr tel: 608 655 577; adres e-mail: a.lis@pilica.pl 
Iwona Sikora; nr tel: 538 192 917; adres e-mail: promocja@pilica.pl 

XV. Załączniki 

A. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
B. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o posiadanej wiedzy i doświadczeniu oraz sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej i potencjale technicznym zapewniającym wykonanie niniejszego 
zamówienia. 

C. Załącznik nr 3 - RIDER TECHNICZNY (Specyfikacja techniczna) 

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica 

Artur Janosik 
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