
Szanowni Państwo 

Składamy zapytanie ofertowe na: 

Wynajem sceny z zadaszeniem, ekranu,  nagłośnienia, oświetlenia, wraz z obsługą 

techniczną podczas imprez plenerowych w Służewskim Domu Kultury w Warszawie: 

1. 19 maja 2018 / Koncert plenerowy / grupa LEMON 

2. 03  czerwca 2018 / Koncert plenerowy / GABA KULKA 

3. 01 września 2018 / Koncert plenerowy w ramach Festiwalu "Poetycka Dolina" / RENATA 

PRZEMYK 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2017 r. poz. 1579) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. 

 

I. Zamawiający: Służewski Dom Kultury, ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa 

    Płatnik: Służewski Dom Kultury, ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa 

II. Przedmiot oferty:  Przedmiotem oferty jest wynajem  sceny, ekranu, nagłośnienia, 

oświetlenia, wraz z transportem i obsługą techniczną, na imprezy plenerowe, które 

organizowane będą w terminach wskazanych we wstępie, zabezpieczenie techniczne sceny 

imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa, 

oświetleniowa całej imprezy wg riderów technicznych udostępnionych na życzenie oferenta. 

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni 

roboczych od dnia wezwania. 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do 

pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy,  które dotyczą przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją 

niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

III. Czas realizacji: 19.05.2018; 03.06.2018; 01.09.2018 

 Gotowość sceny, nagłośnienia,  oświetlenia: o godz. 14.00 w wyznaczonym dniu imprezy. 

 Zakończenie imprezy:  ok. godz. 22.00 w dniu imprezy 

 Miejsce realizacji: Park przy Służewskim Dom Kultury, ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa 

IV. Termin płatności 

14 dni po dostarczeniu faktury VAT 

  



V. Sposób oceny ofert. 

1. Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez 

porównanie złożonych ofert 

2. Kryteria: 

a. 50 % - cena brutto oferowanej usługi 

b. 50 % -  jakość oferowanej usługi ,sprawność komunikacji z oferentem, termin 

złożenia oferty. 

3. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie. 

4. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa. 

 

VI. Oferta powinna zawierać: 

1. Szczegółową ofertę rozpisaną wg riderów technicznych udostępnionych na życzenie 

oferenta. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

  

VII. Czas i miejsce złożenia oferty: 

Ofertę należy przesłać niezwłocznie, nie później niż do 27.04.2016 r 

e-mailem na adres sdk@sdk.waw.pl 
 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 

66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i 

obszaru realizacji.  
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