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Zamawiający: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, 33-114 Rzuchowa 1, e-mail grupaodrolnika@wp.pl 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/KSOW/20181 
z dnia 22 czerwca 2018 r.   

 
Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 

na wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia  (33% czasu wydarzenia) 
 (nazwa zadania) 

 
Rodzaj zamówienia: usługa 

(usługa/dostawa/robota budowlana) 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636, adres siedziby: 
Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa, adres do korespondencji: Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa, 
adres strony internetowej: www.grupa.odrolnika.pl, telefon: /14/ 307 05 01, adres e-mail:  
grupaodrolnika@wp.pl,  

 
II. Przedmiot zamówienia 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania jest określenie kosztu wynajmu z 
transportem oraz montażem i obsługą sceny, nagłośnienia, oświetlenia na wydarzenie towarzyszące 
XVI Świętu Owoców i Produktów Pszczelich (33% czasu wydarzenia) w dniu 22 lipca 2018 roku  w 
miejscowości Pleśna (Gmina Pleśna, powiat Tarnowski, Woj. Małopolskie). 
 
SCENA 
- Konstrukcja musi być stabilna, wypoziomowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. Całość powinna posiadać aktualne atesty. 
- Schody z obu stron sceny, szerokość minimum 1m, wyposażone w barierki i  oświetlone. 
- Tylną i boczne ściany konstrukcji wysłane horyzontem w kolorze czarnym. Horyzont nie powinien 
dotykać urządzeń ani zakłócać ich pracy. 
- W oknie sceny nie mogą znajdować się banery reklamowe. 
- Scena o wymiarach min. 12x10, zbudowana z kratownic aluminiowych i podestów antypoślizgowych, 
które zapewnią bezpieczeństwo dużym zespołom tanecznym 
-  Zadaszenie sceny, stanowisko  FOH, namiot na stanowisku monitorowym w kolorze czarnym,  
- Stanowisko FOH o wymiarach min. 5x4 dwupoziomowe, 
 - Mosty kablowe do połączenia stanowiska FOH ze sceną, 
 - Zadaszone  wieże min. 8m.do podwieszenia aparatury liniowej 
- Minimalne okno sceny to 5m. 
- Barierki po bokach i z tyłu sceny. 

                                                           
1 Tryb stosowany w przypadku zamówień o wartość szacunkowej przekraczającej kwotę 5.000 zł brutto, lecz nie większej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy. 
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- Stanowisko realizatorów FOH powinno znajdować się w osi sceny. Musi być   zabezpieczone przed 
warunkami atmosferycznymi. 
- Telebim Led. na dodatkowej  konstrukcji obok sceny,min.3 kamery z pełną obsługą, 
- Balasty do sceny i wież 10 szt, do telebimu 4 szt. 
 
PODESTY 
- Na scenie: 
• 2x2m wysokość 40cm 
• 2x3m wysokość 30cm 
• 2x2m wysokość 40cm 
- Stanowisko monitorowe po prawej stronie sceny 2m x 3m. 
- Stanowisko realizatorów FOH – podesty regulowane wysokość min. 30 cm max 2m. 
 
 NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE  
 
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA WIDOWNI (FOH) 
Wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na wyznaczonym przez Organizatorów 
obszarze za pomocą wysokiej jakości systemu wyrównanego liniowo "LINE ARRAY" 
 
KOLUMNY GŁOŚNIKOWE 
 Wymagany jest czterodrożny (minimum trójdrożny) system nagłośnieniowy. 
Dopuszczone są wyłącznie najwyższej serii modele zestawów głośnikowych Line Array. 
 Akceptowane systemy głośnikowe: 
L'Acoustics (K1, K2, V-DOSC, KUDO), Outline (GTO, C-12, MANTAS) 
Adamson seria Y, d&b audiotechnik (seria J,Q), Coda Audio (AiRAY,ViRAY) 
JBL(Vertec VT4889, 4888, VTX), Meyer Sound (Milo, Mica, Lion) 
dB Technologies (VIO, DVA, T12), Electro-Voice (XLC). 
Systemy średnio - wysokotonowe powinny być podwieszone. Elementy zawieszenia powinny 
bezwzględnie posiadać niezbędny atest. 
Przesłonięcia systemów nagłośnieniowych są możliwe wyłącznie za pomocą specjalnej, atestowanej 
tkaniny, przeznaczonej do tych celów. Izolacyjność akustyczna tkaniny nie może przekraczać 1 dB w 
całym paśmie akustycznym. 
System nagłośnieniowy powinien równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar audytorium 
spełniając następujące warunki: 
powinien być złożony z jednego "grona" na stronę, składającego się z odpowiedniej ilości kolumn 
głośnikowych Line Array, podwieszonych obok sceny, ukierunkowanych tak, aby zminimalizować 
ewentualne odbicia dźwięku od ścian budynków oraz z odpowiedniej ilości kolumn głośnikowych 
niskotonowych ( SUB BASS ) 
musi być skorygowany fazowo zgodnie z zasadami sztuki oraz częstotliwościowo zachowując kryterium 
(- 3 dB) w paśmie użytkowym 50 - 12 000 Hz 
- zestaw powinien być tak zaprojektowany i skonfigurowany, aby (po dokonaniu pełnej korekcji fazowo 
– częstotliwościowej ) miał zdolność do wyemitowania w odległości 35 m od sceny ( stack FOH ) 
ciśnienia akustycznego dźwięku o poziomie nie mniejszym niż: 
- 106 dB ( stereo program ) 
- 112 dB ( peak ) 
- moc wzmacniaczy przeznaczona dla sekcji głośnikowych danej kolumny głośnikowej Line Array 
powinna być dobrana w odpowiedniej proporcji zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu  
- ilość oraz moc kolumn głośnikowych niskotonowych (SUB BASS) powinna być równoważna i dobrana 
w analogiczny sposób, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu 
- Sub Bass musi być sterowany z wysyłki AUX  
Sektor bezpośrednio przy scenie powinien być nagłośniony wysokiej jakości systemem kolumn 
głośnikowych „FRONT -FILL ". Powinien on być tej samej firmy co główne nagłośnienie. 
Sektory boczne powinny być nagłośnione systemem „OUT-FILL" o mocy adekwatnej do nagłaśnianego 
obszaru. 
Obliczony programem wymienionym w pkt. 10. 
Obiekty o audytorium dłuższym niż 80 m. wymagają zastosowania systemu linii opóźniającej „DELAY" 
również policzonym programem wymienionym w pkt. 10. 



 Konfigurację aparatury dla potrzeb koncertu należy opracować w odpowiednim, dedykowanym dla 
danego systemu dźwiękowego programie predykcyjnym. 
KONSOLETY MIKSERSKIE 
- Możliwość podpięcia stoły frontowego przez AES/EBU 
PROCESOR GŁOŚNIKOWY 
Dedykowany wyłącznie do danej aparatury nagłośnieniowej bądź uznanych firm (DOLBY LAKE, XTA, 
BSS lub podobny tej klasie). 
WZMACNIACZE MOCY 
Wyłącznie odpowiednio wysokiej klasy wzmacniacze mocy renomowanych firm, dedykowane 
dla danej aparatury nagłośnieniowej wykorzystywanej podczas koncertu. 
STATYWY MIKROFONOWE 
6 dużych łamanych statywów i 3 niskich firmy WIDLICKI. 
 
Ustawianie punktu krosowania między głośnikami średnio-wysokotonowymi a sub-basowymi w 
punkcie 80 Hz 
- obie strony systemu nagłośnieniowego muszą grać tak samo. 
- preferowany układ sub-bas LR w układzie end fire 
- wszystkie połączenia powinny być prowadzone w sposób symetryczny przy użyciu kabli dobrej jakości 
i zakończone końcówkami XLR 
- między sceną a konsoletą frontową musi być poprowadzona komunikacja TalkBack 
- w czasie prób i koncertu obowiązkowa jest obecność doświadczonej ekipy technicznej 
odpowiedzialnej za aparaturę nagłaśniającą. 
- Wymagane są 3 risery typu „BITEC" na scenie pod instrumenty perkusyjne oraz dęte o wymiarach 
3mx2m 
 
SYSTEM MONITOROWY 

        INPUT Sound source Connector Stands 
Sub Kick XLR - 
Kick XLR - 
SN Top XLR - 
SN Bottom XLR - 
1 TOM XLR - 
2 TOM XLR - 
OH left XLR + 
OH right XLR + 
Hihat XLR + 
Bas XLR ( wireless ) - 
Bas 2 XLR - 
El. Guitar XLR - 
El. Guitar 2 XLR - 
Acoustic XLR - 
Accordion left XLR ( wireless ) - 
Accordion right XLR ( wireless ) - 

                Trombone XLR ( wireless ) - 
                Saxophone XLR ( wireless ) - 
                Trumpet XLR ( wireless ) - 

Drum XLR ( long cable ) - 
Main vocal XLR + 
Back vocal XLR ( wireless ) + 
Loop 1,2 ( stereo ) 
XLR -24 XLR -25 
Loop 3,4 ( stereo ) 
XLR - 
Loop 5 ( mono ) XLR - 
OH left XLR + 
OH right XLR + 
Conga left XLR - 



 Conga right XLR - 
 Timbales XLR ( long cable ) - 
 Hi-Hat XLR + 
 Shotgun XLR + 
 Shotgun XLR + 
 Klik XLR - 
 Talk back Monitor - 
 
Drugi system nagłośnienia pokrywający dźwiękiem obszar stanowisk wystawienniczych ok.30szt 4 
kolumny na statywach, mikser, 10 mikrofonów bezprzewodowych. 
 
OŚWIETLENIE 
14x Robe Robin LED Wash 600 
15x Robe Pointe 
6x Atomic 3000 
12x Suntrip 
8x Blinder 
2x Look Unique 
2x Jem ZR-44 
1x GrandMa2 Light/Fullsize 
 
URZĄDZENIA 
- Wash front – mode 3 
- Wash kontra – mode 1 
- Robe Pointe – mode 1 
- Sunstripy – pierwszy kanał zawsze z lewej strony, mode 10ch 
 

2. Kody CPV   92000000-1- Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 
    79952100-3 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych 

3. Nie dopuszcza się/ dopuszcza się
2
 składania ofert częściowych: 

4. Termin wykonania zamówienia: od 21 lipca 2018 roku do 23 lipca 2018 roku 
5. Miejsce wykonania Pleśna w Gminie Pleśna  
6. Warunki płatności: Płatność za przedmiot zamówienia jednorazowa po wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, przelewem w terminie 21 dni od daty wykonania usługi 
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 

III. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 21 lipca 2018 roku do 23 lipca 2018 roku 
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (o 
ile dotyczy):  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
2) złożą prawidłowo sporządzoną ofertę. 
3) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie/Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże
3
, że posiada 

wymagane kompetencje lub uprawnienia ………………………………………
4
  

Weryfikacja ww. warunku nastąpi na podstawie oświadczenie wykonawcy złożonego w ofercie.  
b) posiadają zdolność techniczną lub zawodową w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie/Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże

5
, że: 

                                                           
2 Skreślić niepotrzebne. 
3 Skreślić niepotrzebne. 
4 Wpisać jakie: w szczególności: koncesje, zezwolenia, licencje lub jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w przypadku zamówienia na usługi – wykonawca ma status członka w określonej organizacji, od którego 
uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 



c) posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie prac objętych niniejszym postepowaniem, 
minimum 5 wykonanych usług o podobnym charakterze  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie/Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże , że: 
Posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie objętym niniejszym postepowaniem poprzez przedstawienie 
dokumentów/rekomendacji/zaświadczeń itp. 

d) posiadają doświadczenie  minimum 10 letnie w organizacji i obsłudze technicznej  podobnych 
wydarzeń artystycznych  

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie/Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże , że: 
Posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie objętym niniejszym postepowaniem poprzez przedstawienie 
dokumentów/rekomendacji/zaświadczeń itp. 

e) posiadają doświadczenie w zakresie co najmniej 3 zamówień na kwotę 30 000,00 zł brutto w okresie 
3 ostatnich lat. 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie/Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże , że: 
Posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie objętym niniejszym postepowaniem poprzez przedstawienie 
dokumentów/rekomendacji/zaświadczeń itp. 

f) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie/Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże

6
 poprzez 

przedstawienie dokumentów, że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00

7
 zł.  

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie 
spełnia” na podstawie załączonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów aktualne na dzień składania 
ofert.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 
ppkt 3 lit. a - c winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w ppkt 1 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.  
 

V. Opis sposobu przygotowania oferty  
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia i odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym 

poprzez wypełnienie FORMULARZA OFERTY według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania 
ofertowego.  

4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 

5. Oferta oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty muszą  być podpisana przez osobę(y) 
uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w 
których wykonawca naniósł zmiany mają być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

6. Jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona, w szczególności na podstawie odpisu z 
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności 
upoważniona jest osoba. Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania 
zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej notarialnie.  

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

VI. Termin i miejsce składania ofert  

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku do godziny 14:00 włącznie. 

2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 ma data i godzina wpływu oferty 
do Zamawiającego.  

3. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: 
1) osobiście lub pocztą w formie papierowej na adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie GRUPA 

ODROLNIKA, Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa – w takim wypadku ofertę należy złożyć w zamkniętej 

                                                                                                                                                                                     
5 Skreślić niepotrzebne 
6 Skreślić niepotrzebne  
7 Podać wymaganą wysokość ubezpieczenia. 



kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz 
nazwę zadania, na które składana jest oferta, lub  

2) w formie elektronicznej przesyłając na adres e-mail Stowarzyszenia: grupaodrolnika@wp.pl 
wypełniony i podpisany skan oferty zapisany w formacie PDF. 

4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać zmian, uzupełnień oferty  
(w trybie przewidzianym dla jej przygotowania i złożenia) lub wycofać ofertę (składając Zamawiającemu w 
tym zakresie oświadczenie na piśmie). 

 
 

VII. Kryterium oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:  

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

Cena (C) 60 % 60 punktów 

Doświadczenie (D) 40 % 40 punktów 

 
1) Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
 
Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:  

Pi (C) =  
Ci

C min
 • Max  (C) 

gdzie: 
Pi (C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci cena oferty "i"; 

Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 

 
2) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie" (D). 
 
Punkty za kryterium cena będą obliczone wg poniższego wzoru:  

                                  Di max 
         Pi ( D) =     ----------  x Max (D) 
                                   D Max   
gdzie: 

Pi (D) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Doświadczenie"; 

D max najwyższe doświadcznie spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Di Doświadczenie oferty “i” liczba zrealizowanych podobnych zamówień badanej oferty 

Max (D) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Doświadczenie". 

2. Ostateczna ocena punktowa oferty. 
1) Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 
2) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów  

w ostatecznej ocenie.  
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów.  
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytanie ofertowego, w którym jedynymi kryteriami 
oceny ofert są cena i doświadczenie, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że złożono oferty o takiej samej cenie i doświadczeniu, Zamawiający wzywa Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.  

6) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały 
ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen 



rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający 
przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany 
treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia negocjacji 

 

VIII. Termin związania ofertą 
Termin związania oferta wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
 

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i osoby uprawnione do kontaktów  
z Wykonawcami 

1. W postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie/faksem/poprzez e-mail. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może żądać uzupełnienia lub poprawienia m.in. 
oświadczeń, pełnomocnictw, oczywistych błędów rachunkowych.  

3. Osobą uprawnioną do kontaktów się z Wykonawcami w sprawie niniejszego zapytania ofertowego jest: 
Barbara Zych, tel. 14 307 05 01, faks ………….….…, e-mail: grupaodrolnika@wp.pl 

 

X. Oferty nie podlegające rozpatrzeniu i odrzucone.  
1. Oferty złożone po terminie składania ofert, niepodpisane, nieczytelne lub niekompletne nie będą 

rozpatrywane. 
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:  

1) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym, 
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia  

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) jest niezgodna z zapytaniem ofertowym, w tym zawiera omyłki powodujące istotne rozbieżności  

z treścią zapytania ofertowego, 
5) została złożona przez wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania  

z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność nie wykonał zawartej z Zamawiającym 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wykonał ją nienależycie, lub został zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej,  

6) została złożona przez Wykonawcę, z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział albo odstąpił od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ten ponosi 
odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło  
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 

 

XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. O wyborze oferty w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Zamawiający 
zawiadomi niezwłocznie na piśmie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną wykonawcę, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza spośród ofert zebranych. 

2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w swojej siedzibie. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta w postępowaniu uzyskała kolejno najwyższą 
liczbę punktów. 
 

XII. Zmiana zapytania ofertowego 
Przed upływem terminu składania ofert zapytanie ofertowe może zostać przez Zamawiającego zmienione bez 
podawania przyczyn. W takim wypadku Zamawiający przedłuży termin składania ofert o niezbędny czas, jeżeli 
będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmian. Zmienione zapytanie 
ofertowe Zamawiający niezwłocznie opublikuje na stronie internetowej www.grupa.odrolnika.pl w zakładce 
poświęconej zapytaniom ofertowym. 
 
 

http://www.grupa.odrolnika.pl/


XIII.  Unieważnienie postępowania  
Zamawiający jest uprawniony do odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z 
ofert i bez podawania przyczyn, w szczególności, gdy oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę jaką 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Informację o zamknięciu postępowania prowadzonego w 
trybie zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie opublikuje na stronie 
internetowej www.grupa.odrolnika.pl w zakładce poświęconej zapytaniom ofertowym. 
 
 
XIV. Informacje dodatkowe 
1. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. 

Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie 
internetowej www.grupa.odrolnika.pl w zakładce poświęconej zapytaniom ofertowym Wyjaśnienia 
zamieszczane na stronie internetowej nie będą wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego 
pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia 
w terminie krótszym niż 3 dni przed terminem składania ofert.    

2. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.grupa.odrolnika.pl w zakładce 
poświęconej zapytaniom ofertowym. 

3. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia 
www.lot.tarnow.pl  w zakładce poświęconej zapytaniom ofertowym. 

4. Informację o udzieleniu zamówienia  w trybie zapytania ofertowego Zamawiający zamieszcza się na 
stronie internetowej www.grupa.odrolnika.pl w zakładce poświęconej zapytaniom ofertowym 
niezwłocznie po zawarciu umowy. W informacji o udzieleniu zamówienia podaje się przedmiot, 
zamówienia, nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej 
oferty. 

 
XV. Wykaz załączników do niniejszego zapytania.   

1) Formularz oferty. 
 
 
 

…………………………………………………….. 
Podpis kierownika zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lot.tarnow.pl/
http://www.lot.tarnow.pl/
http://www.lot.tarnow.pl/
http://www.lot.tarnow.pl/


Załącznik do zapytania ofertowego nr 11/KSOW/2018 z dnia 22-06-2018 r.   

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 
………………………, dnia …………………………r. 

 
FORMULARZ OFERTY 

Niniejszym składamy ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/KSOW/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.  

w postępowaniu prowadzonym przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA o udzielenie zamówienia na wynajem sceny, 

oświetlenia, nagłośnienia  (33% czasu wydarzenia) 
 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym za: 

1) CENĘ BRUTTO: …………………. 8 zł, w tym PODATEK VAT w wysokości ………. % Ogółem  

 

 Cena brutto oferty zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia. 
2. Oświadczamy, że  

1) zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym  i przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń, 

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, 
3) przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, 
4) przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym, 
5) uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
6) w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, 
7) informujemy, że wybór naszej oferty (nie będzie/będzie)9 prowadzić do powstania u niego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług (VAT odwrócony). 
3. Do oferty załączam następujące dokumenty stanowiące integralną część oferty: (należy wymienić  wszystkie  załączniki załączone– 

jeśli wymagane zgodnie z zapytaniem ofertowym): 
1) ……………………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………………….  

 

…………………………..…………………………… 
Podpis osoby/ osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań 

cywilno-prawnych 
w imieniu Wykonawcy 

                                                           
8 Cenę brutto oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
9 Niepotrzebne skreślić. W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (VAT odwrócony) – ofertę należy uzupełnić 
o informację zawierającą: zakres (nazwa i rodzaj) usługi objętej VAT odwróconym, symbol PKWiU oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku VAT).  

Nazwa Wykonawcy 
(spółki cywilne podają nazwy i adresy wszystkich 

wspólników) 
 

NIP:  

REGON  

KRS  

Siedziba Wykonawcy 
ul: Nr: 

kod: miejscowość: 

Adres do korespondencji 
ul: Nr: 

kod: miejscowość: 

Tel.  

Fax:  

e-mail:  

Osoba do kontaktów  
Tel.: 
e-mail: 


