Piława Górna, 7.4.2016 r.
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej zaprasza do składania ofert na udzielenie
wyłączności na obsługę rozrywkową podczas XXI Dni Piławy Górnej 2016 – w dniach 1819.06.2016 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Piławie Górnej.
I. Przedmiot zapytania:
1) Udzielenie wyłączności na obsługę rozrywkową XXI Dni Piławy Górnej - teren o powierzchni
około 1000 m2 (wesołe miasteczko, dmuchańce, itp.).
Sprzedaż powierzchni reklamowej (stoiska reklamowe, banery, rozdawanie ulotek) nie podlega
ofercie. Prawo do sprzedaży powierzchni reklamowej i innych akcji promocyjnych zachowuje
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej.
II. Specyfikacja zapytania:
XXI Dni Piławy Górnej 2016 www.mokib.pl/dni-pilawy-gornej-2016 będą się odbywać w dniach:
18.06.2016 r. (sobota): godz. 13.00 – 0.00
19.06.2016 r. (niedziela): godz. 15.00 – 23.00
Sprzedaż może być prowadzona od godz. 12:00 do zakończenia koncertów. Główną atrakcją
wszystkich dni będą koncerty – w ciągu dwóch dni zaprezentują się wykonawcy sceny dance, discopolo i rocka: Effect, Jumper, Sonic, Gentleman's i Tacy Sami – Lady Pank Show – szczegóły
www.mokib.pl/dni-pilawy-gornej-2016
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Proponowaną cenę w kwocie netto za udzielenie wyłączności na obsługę rozrywkową.
Kryteria oceny ofert: cena netto za udzielenie wyłączności na obsługę rozrywkową - 100 %.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Konkurs ofert nie obejmuje udzielania wyłączności na obsługę cateringową i podnajem stoisk
handlowych podczas XXI Dni Piławy Górnej 2016. Zakres ten został wydzielony do osobnego
konkursu ofert.
III. Wymagania związane z wykonaniem:
a) termin wykonania zamówienia: 18-19.06.2016 r., Piława Górna, ul. Piastowska 15c, Stadion
Miejski
b) okres gwarancji: nie dotyczy.
c) warunki płatności za udzielenie wyłączności – 80 % proponowanej kwoty w terminie do 10
czerwca, 20 % kwoty w terminie do 30 czerwca 2016 r.

www.mokib.pl/dni-pilawy-gornej-2016

IV. Ofertę należy:
a/ złożyć w terminie do dnia 14 kwietnia 2016 r. do godziny 16:00,
(mailem na adres dyrektor@mokib.pl, osobiście lub pocztą – decyduje data wpłynięcia).
Dodatkowych wyjaśnień i informacji udziela – Tomasz Jamróg, dyrektor MOKiB, tel. 793 133 141.
Adres do wysyłki pocztą i dostarczenia osobistego:
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej
ul. Piastowska 40,
58-240 Piława Górna
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
Oferta musi zawierać następujące informacje: nazwa i adres wykonawcy, numer NIP i REGON,
oczekiwaną moc energii elektrycznej w kW, referencje i wykaz zrealizowanych imprez w okresie 2
lat, oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka zastrzega możliwość niewybrania żadnej z ofert bez podania
przyczyn.
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