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GIF.271.1.4.2013 
 
 

Sabnie, 8 lipca 2013 r. 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

na organizację, przygotowanie i realizację  
w dniu 3 sierpnia 2013r. imprezy promocyjnej 

„OTWARCIE ZBIORNIKA NIEWIADOMA” 
  
I. Postanowienia ogólne 
 
1. Postępowanie realizowane zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm). 
2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 
podwykonawcom. 
  
II. Zleceniodawca 
 
Gmina Sabnie 
ul. Główna 73 
08-331 Sabnie 
woj. mazowieckie 
NIP 823-156-00-68 
  
III. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja imprezy promocyjnej „OTWARCIE 
ZBIORNIKA NIEWIADOMA”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Budowa 
zbiornika retencyjnego Niewiadoma, obiekt Zbiornik główny Niewiadoma”, 
dofinansowanego  ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, 
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.4 Ochrona 
przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. 
  
IV. Termin wykonania zamówienia 
1. Zleceniodawca planuje podpisanie umowy do dnia 26 lipca 2013r. (piątek). 
2. Termin realizacji zamówienia 3 sierpnia 2013 r. 
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V. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta. 
2. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto oraz brutto (netto + podatek VAT). 
3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 
zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na 
warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia 
majątkowych praw autorskich. 
  
VI. Termin i miejsce wykonania zamówienia:  3 sierpnia 2013 r., Zespół Szkół w Sabniach  
 
VII. Wymagane elementy oferty 
Oferta powinna zawierać następujące, obowiązkowe elementy organizacji, przygotowania i 
realizacji programu we wskazanym dniu: 
  
1. Zapewnienie oświetlenia i sceny (minimalne wymiary 10m x 8m) 
-  zapewnienie nagłośnienia na potrzeby występu muzycznego i prowadzenia imprezy 
-  pokrycie kosztów konferansjera (prowadzenie i komentowanie imprezy) 
- zapewnienie pozostałego zaplecza technicznego koniecznego do realizacji imprezy i jego 
obsługi 
- zabezpieczenie elektryczne 
-  organizacja stoiska z wykorzystaniem namiotu – promowanie projektu „Budowa zbiornika 
retencyjnego Niewiadoma, obiekt Zbiornik główny Niewiadoma” zgodnie z aktualnym 
dokumentem: „Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych 
w ramach RPO WM 2007-2013” dostępny na stronie http://rpo.mazowia.eu 
-  zabezpieczenie porządkowe terenu imprezy – kosze na śmieci i sprzątanie w trakcie i po 
imprezie 
- przygotowanie poczęstunku dla minimum 150 osób – obiad składający się z dwóch dań, 
ciasto, kawa, herbata, zimne napoje 
   
Inne wymagane elementy organizacji i realizacji 
1.         Rozdawanie materiałów promocyjnych – długopisów i napompowanych balonów 
promocyjnych – minimum 1000 sztuk (zapewnienie butli z tlenem) – oznaczonych zgodnie z 
dokumentem : „Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych 
w ramach RPO WM 2007-2013” 
2.         Zapewnienie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej całego wydarzenia w ilości 
minimum 100 zdjęć: rozmiar pojedynczego pliku ze zdjęciem: minimum 3 MB 
3.     W ramach przeprowadzanych imprez wymagana jest promocja projektu „Budowa 
Zbiornika retencyjnego Niewiadoma, obiekt Zbiornik główny Niewiadoma” oraz 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-13. 
4.     Wykonawca może wzbogacić ofertę o dodatkowe atrakcje wypełniające program 
imprez. 

mailto:fundusze@sabnie.pl
http://www.sabnie.pl/
http://rpo.mazowia.eu/


G M I N A  S A B N I E  
ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, tel. (25) 787 41 90, fax (25) 787 42 49 

e-mail: fundusze@sabnie.pl, strona internetowa: www.sabnie.pl  
 

  

 

 
 
 
 

 
 

dla rozwoju Mazowsza 

5.     Szczegółowy harmonogram i godziny poszczególnych aktywności, koncertów, pokazów 
zostaną ustalone w toku uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
  
VIII. Termin i miejsce i forma składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie 
w terminie do dnia  19 lipca 2013 r. (piątek) do godz. 10.00. 

2. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta na realizację Otwarcia Zbiornika 
Niewiadoma”. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu ilościowego i rodzajowego 

przedmiotu zamówienia oraz wydłużenie terminu wykonania zamówienia. 
6. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn. 
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