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Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

– podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy 

 

 

Starogard Gdański, 05.11.2018 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

na wynajem telebimu na imprezę  

pn. „Przywitanie Nowego Roku” w dniu 01.01.2019 r. 
 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem telebimu (ekran led) w dniu 01.01.2019 r.  

w godz. 16:00 do 19:00 na Stadionie Miejskim im. K. Deyny w Starogardzie Gdańskim przy 

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1  

 

II. Nazwa i adres zamawiającego: 
Gmina Miejska Starogard Gdański   

ul. Gdańska 6  

NIP 592-204-53-96,  

reprezentowana przez: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 

83-200 Starogard Gd. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem telebimu (ekran led) o wymiarach ok. 4m x 7m                

na imprezę „Przywitanie Nowego Roku  2019”, która odbędzie się 01.01.2019 na stadionie 

miejskim im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim w godzinach od 16:00 do 19:00. 

Cena powinna zawierać wynajem, montaż, demontaż, obsługę techniczną wydarzenia oraz 

transport. 

 

IV. Kryteria oceny ofert: 

1. Cena brutto – waga 100 % 

 

V. Zastrzeżenia Zamawiającego: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy 

złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ewentualnie wysokości ceny 

w zakresie jej zmniejszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 

Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania rozstrzygnięcia postępowania            

i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów 

sporządzenia oferty. 

3. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Zamówienia, należytej staranności, wysokiej 

jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania. 
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4. Nie dotrzymanie przez Oferenta zaproponowanych w ofercie warunków  grozi karą 

umowną w wysokości 50%  zaproponowanej w ofercie ceny. 

  

VI. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego: 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego w miejscu 

publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń przy ul.Olimpijczyków Starogardzkich 1, na stronie 

www.osir.com.pl i na stronie bip.osir.com.pl.  

 

VII. Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 19.11.2018 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej (formularz 

oferty załącznik nr 1) w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim 83-

200 Starogard Gd. ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 z dopiskiem na kopercie Oferta: 

„Przywitanie Nowego Roku” w dniu 01.01.2019 r.  lub w formie elektronicznej na adres e-

mail: osir@osir.com.pl 

 

VIII Wymagania jakie musi spełniać oferent w zakresie dokumentów i oświadczeń: 

1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto realizacji, specyfikację oraz wymiary i 

parametry techniczne telebimu oraz podpisane załączniki. 

3. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Monika Kełpin tel. 531 733 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osir.com.pl/
mailto:osir@osir.com.pl
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Załącznik nr 1 

 

 

OFERTA 

na wykonanie usługi  

„Przywitanie Nowego Roku” dnia 01.01.2019 r. 
 
 

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................... 

Adres wykonawcy ....................................................................................................................... 

NIP .................................................................. 

Regon .............................................................. 

Nr rachunku bankowego ............................................................................................................. 

Adres e-mail: ........................................................................................................................................... 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cena netto .............................. zł (słownie   ................................................................................. 

.....................................................................................................................................................) 

Podatek VAT ............................ zł  (tj. ........................%)                            

( słownie  ....................................................................................................................................) 

Cena brutto ...........................  zł (słownie   ................................................................................. 

....................................................................................................................................................) 

Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia  i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń. 

 

          Podpis i pieczątka właściciela 

 

                               

............................................................................ 
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Załącznik nr 2 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja/My niżej podpisani 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….... 

(nazwa Dostawcy, NIP, REGON) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

1. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy                

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. 

Zm.) 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, przyjmujemy warunki w nim 

zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

4. Posiadamy uprawnienia do wykonania działalności określonej w zamówieniu. 

5. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia. 

6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym. 

7. Oświadczamy, iż sytuacja finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia. 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

………………………………………………… 
Miejscowość i data 

 

 

 

 

 
 


