
GCKPiT – 4110.1.2015 Szaflary, dn. 16.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy w dniach
27-30 grudnia 2015 w ramach I TARGÓW NOWOROCZNYCH W SZAFLARACH.

I. Składający zapytanie
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18,
34-424 Szaflary, NIP 7352863821

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest ochrona imprezy w dniach 27-30 grudnia 
2015 w ramach imprezy I TARGÓW NOWOROCZNYCH W SZAFLARACH
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Ochrona i zabezpieczenie podczas imprezy (wg harmonogramu pkt. IV)

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Czas wykonania zamówienia: 27-30 grudnia 2015
Miejsce wykonania zamówienia: Boisko sportowe przy Urzędzie Gminy 
w Szaflarach

IV. Szczegółowe warunki zamówienia
1. Ochrona i zabezpieczenie podczas imprezy według harmonogramu:

• 27.12.2015 r. od godz. 1000 do 2000  – 2. pracowników ochrony

• od godz. 2000 27.12.2015 r. do godz. 1000 28.12.2015 – 1 pracownik ochrony

• 28.12.2015 r. od godz. 1000 do 2000  – 2. pracowników ochrony

• od godz. 2000 28.12.2015 r. do godz. 1000 29.12.2015 – 1 pracownik ochrony

• 29.12.2015 r. od godz. 1000 do 2000  – 2. pracowników ochrony

• od godz. 2000 29.12.2015 r. do godz. 1000 30.12.2015 – 1 pracownik ochrony

• 30.12.2015 r. od godz. 1000 do 2000  – 2. pracowników ochrony

V. Kryteria, którymi Beneficjent będzie się kierować przy wyborze oferty
Najniższa cena

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Oferta powinna zostać złożona najpóźniej do dnia 30.11.2015 roku do godziny 

16.00:
• bezpośrednio do siedziby Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki 

w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, lub pocztą na wskazany 
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adres siedziby Centrum z dopiskiem Oferta ochrony podczas I TARGÓW 
NOWOROCZNYCH W SZAFLARACH

• pocztą elektroniczną na adres: gckpit@szaflary.pl - w tytule należy wpisać 
Oferta ochrony podczas I TARGÓW NOWOROCZNYCH W 
SZAFLARACH, oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną 
oraz zeskanowana i przesłana na pocztę elektroniczną

2. Oferta powinna zawierać stawkę netto + obowiązujący podatek VAT
3. Oferta na pierwszej stronie powinna zawierać informację zawierającą: nazwę 

i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu oferenta.
4. Termin związania z ofertą: 30 dni
5. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę w konkursie do dnia 5 grudnia 2015 r.
Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, 
który zaoferuje najniższą cenę.

Uprzejmie informujemy, że:
• zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia 

konkursu ofert bez podania przyczyny
• nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty
• w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej 

odrzucenia bez poinformowania oferenta
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