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ZAPYTANIE OFERTOWE  

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO, 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

– Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Dotyczy:   Realizacji projektu „Dobry start w samodzielność”  Nr WND-POKL.07.01.02-24-007.  

W sprawie:  Zapytania ofertowego na świadczenie usługi artystycznej przeprowadzenia godzinnego koncertu 

kolędowego dla 100 osób. 

 

1. Postanowienia ogólne                                                                                                                                                

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w ramach projektu „Dobry start w samodzielność” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 

7.1., Poddziałania 7.1.2. w roku 2012 planuje zlecenie świadczenia godzinnej usługi artystycznej przeprowadzenia 

koncertu kolędowego dla 100 osób. W związku z faktem, iż Zlecający przedmiot zapytania planuje przeznaczyć na 

realizację wymienionej usługi kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (zamówienie podlega 

wyłączeniu z art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z póź. zm.) koniecznym jest 

przeprowadzenie rozpoznania cenowego na lokalnym rynku.                            

          Z uwagi na powyższe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zwraca się z uprzejmą prośbą                            

o przedstawienie proponowanej ceny na poniżej opisaną usługę w formie odpowiedzi na wzorze zamieszczonym                        

w załączeniu.  

 

2. Opis przedmiotu rozpoznania cenowego                                                                                                                            

 

 Zapytanie ofertowe dotyczy zlecenia świadczenia godzinnej usługi artystycznej przeprowadzenia koncertu 

kolędowego dla 100 osób w dniu 18.12.2012 r. w godzinach 17.00 – 18.00 w następującym minimalnym zakresie 

merytorycznym: 

 koncert zawierać musi min. 12 polskich kolęd w dowolnych aranżacjach muzyczno – wokalnych, 

 koncert przeprowadzony ma zostać w składzie osobowym nie mniejszym niż 10 osób w tym: wokaliści, muzycy 

 wykonanie muzyczne koncertu ma zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami sztuki muzycznej,  

 wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję programu artystycznego z wykazem i czasem trwania 

poszczególnych utworów. 

 wykonawca przedstawi Zamawiającemu demo min 2 utworów wykonywanych przez zespół  

na nośniku CD.          

 Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie sprzęt nagłaśniający 
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 Zlecający zleci przeprowadzenie koncertu we wskazanym miejscu na terenie Gliwic lub Powiatu Gliwickiego,                   

w dniu podpisania umowy.              

 

2. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

Ofertę w formie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć w terminie do 10.12.2012 r. w Kancelarii    

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach,  ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, lub przesyłając na 

adres e-mail: pcpr_gliwice@wp.pl  lub faxem na nr: 32 332-66-16.  

 

3. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania ceny 

 

Kryterium oceny ofert: 

100% - cena 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na 

ostateczną cenę uwzględniając podatek VAT. Podana cena jest ceną ostateczną, tzn.: zawierającą wszystkie dodatkowe 

koszty związane z realizacją usługi. 

 

4. Sposób przygotowania oferty 

 

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego zapytania w terminie określonym                       

w treści niniejszego zapytania. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane załączniki, wymienione we wzorze oferty. 

 

5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał 

prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt.2 niniejszego 

zapytania. Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy. Jeżeli oferent, którego oferta została 

wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

 

Załączniki do zaproszenia: - Załącznik nr 1 – Wzór oferty na świadczenie godzinnej usługi artystycznej 

przeprowadzenia koncertu kolędowego dla 100 osób.  
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Załącznik nr 1 

Wzór oferty cenowej  

…………………………………       Data: …………….……………….. 

………………………………… 

………………………………… 

Dane Oferenta              

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

„Biuro Projektu – Dobry Start w samodzielność” 

ul. Zygmunta Starego 17 

44-100  Gliwice 

  

  

Dotyczy:  Realizacji projektu „Dobry Start w Samodzielność” Nr: WND-POKL.07.01.02-24-007 

W sprawie:     Złożenia oferty na świadczenie godzinnej usługi artystycznej przeprowadzenia koncertu kolędowego dla 

100 osób. 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe za wskazaną usługę proponowana cena przedstawia się 

następująco:  

 

L.p. Nazwa usługi Jednostka Ilość 

jednostek 

Cena brutto 

przypadająca na 1 

osobę  

Cena brutto łącznie  

 

1. 

 

Godzinny koncert 

kolędowy   

 

 

usługa 

 

 

1 

 

 

…………………….. 

 

 

   ……………………… 

 

 

1. Ponadto w załączeniu przedkładam: 

1) Kopie wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS*, 

2) Propozycję menu programu koncertu, 

3) Płyta CD z demo.  

 

 

 

…………………………..………. 

         Pieczęć i podpis Oferenta 

 

 

*Dokumenty muszą zostać potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. 


