CKiR/A/ZP/12/2012
Supraśl, dn.16.05.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty ochrony imprezy masowej w dniu
26 maja 2012 w ramach imprezy Zielone Świątki w Karakulach oraz 16 czerwca w ramach
imprezy Podlaska Śpiewanka w Ogrodniczkach – organizowane w ramach projektu Gmina
Supraśl: Mała Ojczyzna – Wielki Świat projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury.
I. Składający zapytanie/Beneficjent

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
ul. Cieliczańska 1
16-030 Supraśl
NIP 966-176-74-76
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest ochrona imprezy w dniu 26 maja 2012 w ramach imprezy
Zielone Świątki w Karakulach oraz 16 czerwca w ramach imprezy Podlaska Śpiewanka w
Ogrodniczkach.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Ochrona i zabezpieczenie podczas imprezy (wg harmonogramu pkt. IV)
III. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Czas wykonania zamówienia: 26 maja 2012
Miejsce wykonania zamówienia: plac przy świetlicy terenowej w Karakulach przy ulicy Karakule 74
Czas wykonania zamówienia: 16 czerwca 2012
Miejsce wykonania zamówienia: plac OSP w Ogrodniczkach przy ulicy Białostockiej
IV. Szczegółowe warunki zamówienia
1. W odniesieniu do czasu i zakresu zabezpieczenia
26 maja 2012 r. od godz. 16.00 do 23.00 – 2 pracowników ochrony
16 czerwca 2012 r. od godz. 16.00 do godz. 23.00 - 4 pracowników ochrony
V. Kryteria, którymi Beneficjent będzie się kierować przy wyborze oferty:
Cena ofertowa – 100%
VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1. Oferta powinna zostać złożona:
- bezpośrednio do siedziby Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030
Supraśl, lub pocztą na wskazany adres siedziby firmy z dopiskiem CKiR/A/In/ZP/12/2012
-pocztą elektroniczną na adres: ckirsuprasl@wp.pl w tytule wpisać CKiR/A/In/ZP/12/2012, oferta
powinna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz zeskanowana i przesłana na pocztę
elektroniczną
- najpóźniej do dnia 18.05.2012 roku do godziny 15.00 - powinna zawierać stawkę netto +
obowiązujący podatek VAT
2. Termin związania z ofertą: 30 dni
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
Zapytanie ofertowe kierujemy do kilku wybranych firm i zdajemy sobie sprawę, że powyższy
zapytanie może nie wyczerpać wszystkich nasuwających się wątpliwości, dlatego, przed przesłaniem
do nas oferty, zapraszamy do kierowania pytań (wojciechborkowski3@wp.pl). Jeżeli
zdecydują się Państwo nie odpowiadać na powyższe zapytanie, bardzo prosimy o taką informację
i zapewniamy, że nie będzie to miało wpływu na kierowanie do Państwa zapytań ofertowych
w przyszłości.

