GMINA SABNIE
ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, tel. (25) 787 41 90, fax (25) 787 42 49
e-mail: zamowienia@sabnie.pl, strona internetowa: www.sabnie.pl

Sabnie, dnia 16.05.2016 r.
RIŚ.271.1.3.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie
Wynajem urządzeń dmuchanych i zabawowo rekreacyjnych na imprezę plenerową
organizowaną dnia 03.07.2016 r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa Zamawiającego:
Adres Zamawiającego:
Telefon:
E-mail:
osoby do kontaktu:

Gmina Sabnie
ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
25 787 41 90
zamowienia@sabnie.pl
Mirosław Sobieski – zastępca Wójta Gminy Sabnie
Paweł Nasiłowski – kierownik Referatu Rozwoju, Infrastruktury i Środowiska

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem następujących urządzeń i organizacja atrakcji:
 dmuchana zjeżdżalnia duża,
 dmuchana zjeżdżalnia mała,
 plac zabaw,
 tor przeszkód,
 basen z kulami na wodzie,
 basen z piłeczkami – suchy,
 gokarty na pedały,
 animacja dla dzieci z malowaniem twarzy.
Obowiązkiem Wykonawcy jest transportem urządzeń i zapewnienie osób do ich obsługi. Usługa będzie zrealizowana
podczas imprezy plenerowej „Lato w Sabniach”, organizowanej przez Gminę Sabnie, której realizacja nastąpi 03 lipca
2016 r. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/użytkowników tych urządzeń.
Czas wynajmu: od 12.00 do 20.00 .

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dzień 03.07.2016 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU
Oferent musi spełniać następujące warunki:
1. Posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadać wiedzę i doświadczenie.

3.
4.

Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu powyższych warunków zgodnego ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać wartość oferty (brutto),
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną
w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- aktualne atesty techniczne na urządzenia przedstawione w ofercie.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina
Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie (sekretariat, pok. 1)
do dnia 23.05.2016 r. do godz. 10:00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
- cena – 100%
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o spełniania warunków zapytania

Załącznik nr 1

........................., dnia .............................

Nazwa oferenta
Adres
e-mail
Telefon i fax

Gmina Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
FORMULARZ OFERTY
Na podstawie warunków zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 19.01.2016 r. numer
RIŚ.271.1.3.2016 podejmuję(emy) się wykonania zadania
Wynajem urządzeń dmuchanych i zabawowo rekreacyjnych na imprezę plenerową
organizowaną dnia 03.07.2016 r.
zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
Koszt wykonania zamówienia:
- w kwocie netto:...........................................................................
(słownie:.....................................................................................................................................)
- w kwocie brutto:...........................................................................
(słownie:.....................................................................................................................................).

Po zawarciu umowy cena nie będzie podlegać waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i posiadamy niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
2. Oferuję wynajem następujących urządzeń i organizacja atrakcji:
 plac zabaw,
 tor przeszkód,
 basen z kulami na wodzie,
 basen z piłeczkami – suchy,
 gokarty na pedały,
 animacja dla dzieci z malowaniem twarzy.
3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i uważamy
się za związanych niniejszą ofertą do czasu zawarcia umowy.
4. Załącznikami do oferty są:
- kopia umowy ubezpieczenia firmy potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- aktualne atesty techniczne na urządzenia przedstawione w ofercie,
- ……………………………………………………………………………………………………………..,
- ……………………………………………………………………………………………………………..,
- ……………………………………………………………………………………………………………..,
......................................................................................
podpis(y) upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) oferenta

Załącznik nr 2

…………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy zadania: RIŚ.271.1.3.2016, Wynajem urządzeń dmuchanych i zabawowo rekreacyjnych na imprezę
plenerową organizowaną dnia 03.07.2016 r.
Składając ofertę w imieniu reprezentowanego przez mnie (nas) Wykonawcy oświadczam/y, że:
1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem (potwierdzamy własnoręcznymi
podpisami) świadom (świadomi) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego

Miejscowość………………………………….

Data …………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

