Józefów, 14 lutego 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Organizacja imprezy pod nazwą Festiwal Kultury Ekologicznej EKO 2017
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. Euro.
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II.

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP
Miejscowość
Adres

Miejski Ośrodek Kultury
001320221
918-10-42-000
Józefów
23-460 Józefów, ul. Krótka 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na częściowej organizacji imprezy
artystyczno-rozrywkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009, nr 62, poz. 504) i przepisów
wykonawczych do ww. ustawy.
2. Impreza, o której mowa powyżej będzie odbywała się pod nazwą „XXV Festiwal
Kultury Ekologicznej EKO 2017”
3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia może otrzymać wyłączność
handlu na placu imprezy, która obejmuje handel gastronomią, piwem, zabawkami, z
wyłączeniem stoisk typu wiklina, rękodzieło artystyczne, itp., kulinaria Kół Gospodyń
Wiejskich w zamian za pokrycie części kosztów organizacji imprezy (należy określić
kwotę pokrywanych kosztów)
Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przygotowanie koncepcji imprezy pod względem:
a) artystycznym – wybór i zakontraktowanie artystów;
b) technicznym – zapewnienie zaplecza, zadaszenie i technika estradowa;
c) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Józefowie
2) Wykonawca zaproponuje artystów zgodnie z Załącznikiem nr 1 w tym „Gwiazdę
Imprezy” (propozycja 3 artystów do wyboru Zamawiającego), która powinna posiadać
uznany dorobek artystyczny w zakresie muzyki rozrywkowej (za wyjątkiem gatunku
disco polo), dopasowany do charakteru imprezy. Pod pojęciem „Gwiazda Imprezy”
Zamawiający rozumie wokalistę/wokalistkę lub zespół muzyczny, którzy są uznani w
Polsce i odnieśli w ostatnim czasie sukces, poprzez np. wydanie co najmniej 2
autorskich płyt, wysokie pozycje na ogólnopolskich listach przebojów, bądź odnoszą
stale sukcesy i są uznawani przez przedstawicieli różnych pokoleń. Wykonawca
przedstawi „Gwiazdę Imprezy” oraz stosowne informacje co do jej dorobku
artystycznego na etapie składania ofert.

3) Ramowy program imprezy z wyszczególnieniem części zamówienia, za których
zorganizowanie odpowiedzialny jest Wykonawca:
I dzień od godz. 18.00 (sobota)
• Konkurs piosenki + koncert – po stronie Zamawiającego
• Dyskoteka: DJ lub zespół (ok. godz. 22) – propozycja Wykonawcy
(dopuszczalne disco polo)
II dzień od godz. 15.00 (niedziela)
• Program dla dzieci, 60 minut – propozycja Wykonawcy
• Konkursy z nagrodami – po stronie Zamawiającego
• Występy kapel i zespołów ludowych – po stronie Zamawiającego
• Suport – po stronie Zamawiającego
• Gwiazda Imprezy – propozycja Wykonawcy
• Dyskoteka: DJ lub zespół – propozycja Wykonawcy (dopuszczalne disco
polo)
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę w ścisłym porozumieniu z
Zamawiającym, po uzyskaniu jego akceptacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
oferty.

III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna spełnienie
ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje należycie co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na zorganizowaniu
imprezy masowej ( w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. a) ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.2009.62.504) na nie mniej niż 1000 osób.
3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

IV.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dniach 19-20 sierpnia 2017 r.

V.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY

Przez cenę Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymogami Zamawiającego. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie
elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. koszty przygotowania
imprezy pod względem artystycznym: zakontraktowanie zespołów, ZAIKS, technika
estradowa). W ofercie należy podać łączną cenę zamówienia brutto z dokładnością do 2

miejsc po przecinku. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu festiwalu na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Analiza ofert zostanie przeprowadzona
komisyjnie przez Zamawiającego.

VI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie brutto oraz
musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub
opisane pieczątkami imiennymi. W każdej ofercie Wykonawca składa 3 formularze
wraz z 3 propozycjami programowymi. (wzór oferty stanowi Załącznik Nr 1 –
Formularz). Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie – Załącznik Nr 2 .

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. do godz.
15.00 na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Krótka 9, 23-460 Józefów z dopiskiem
„Oferta EKO 2017”, osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej , Kuriera lub mailem
na adres mokjozefow@op.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można zasięgnąć pod
numerem telefonu: 84 6878122, e-mail: mokjozefow@op.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz.
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy

