Kozłów, dn. 03.06.2019 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
Na przygotowanie planu, zakup zabezpieczenia i ochrony oraz wszystkich pozwoleń
na organizację imprezy masowej DNI KOZŁOWA
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000,00
EURO (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53).
Zamawiający:
GMINNY OŚRODEK KULTURY
KOZŁÓW 213, 32-241 KOZŁÓW
NIP: 659-14-19-460
Tel: 41/3841072, e-mail: 1gok@gazeta.pl
1. Przedmiot zamówienia :
Kompleksowa organizacja, ochrona i zabezpieczanie imprezy masowej „Dni Kozłowa”
od dnia 15 do dnia 16 sierpnia 2019 r. w godzinach 15:00 do 2:00 (plac rekreacyjny przy szkole
podstawowej)
Przewidywana liczba uczestników 1500 osób.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: a) Dni Kozłowa od dnia 15. 08.2019
do dnia 16. 08. 2019
3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
4. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto .
6. Okres związania ofertą wynosi 10 dni od daty złożenia oferty.
7. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Ofertę można
złożyć w siedzibie GOK Kozłów 213, 32-241 , lub elektronicznie 1gok@gazeta.pl
9. Do oferty proszę dołączyć: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w dokumentach ofertowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
10. Termin składania ofert upływa dnia 12 czerwca 2019 do godz. 13.00
11.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

