Załącznik nr 3
do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych do 30 000 euro netto

Piława Górna, dnia 28.04.2016
(pieczątka zamawiającego)
Znak sprawy 5/2016
DOKUMENTACJA
z przeprowadzonego ROZPOZNANIA CENOWEGO
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.):
1. W celu zamówienia
Zapewnienie obsługi technicznej XXI Dni Piławy Górnej (18-19 czerwca 2016 r.) w zakresie
usługi wypożyczenia i obsługi nagłośnienia, sceny, świateł scenicznych, płotów ciężkich i lekkich
oraz namiotów w specyfikacji: 1. nagłośnienie – zgodnie z riderami technicznymi – załącznik nr 1 i
2., 2. scena zadaszona o wymiarach 10x10 m z bokami z trzech stron, 3. światła sceniczne –
dopasowane do wielkości sceny (led, głowy ruchome itd., zgodne z riderami z załącznika nr 1 i 2)
4. wynajem płotów ciężkich 40 metrów bieżących (front sceny) 5. wynajem płotów lekkich – 90
metrów 6. wynajem namiotów o wymiarach 4x2 m lub 3x3 m – 4 sztuki stabilne, odporne na duże
podmuchy wiatru, bez reklam na ścianach i dachu
które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną* przeprowadzono rozeznanie cenowe.
Wartość szacunkowa zamówienia w złotych wynosi 14000 zł netto.
2. Dla zamówień poniżej 30 000 euro netto w dniu 14.4.2016 r. zaproszono do udziału
w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie formularza oferty/
rozesłanie zapytań ofertowych/ zapytania ustne* upublicznienie na stronie internetowej.
3. Przedstawiono poniższe oferty:
Lp Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto zł

Cena brutto zł

1. Lizon Production - Music Land Sp. z o.o. - 12927 zł
Leśnica

15900 zł

2. Agencja Artystyczna VIVO - Piła

30850 zł

37945,50 zł

3. Smyk Music – Boleszkowice

23400 zł

23400 zł

Uwagi

Nie podlega VAT

4. Sound Production Sp. z o.o. - Wałbrzych
12890 zł
15854,70 zł
4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wybrano najtańszego wykonawcę – Sound Production Sp. z o.o., ul. Bema 32/2, 58-304 Wałbrzych
................................................................
.
podpis pracownika merytorycznego

*) niepotrzebne skreślić

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam*
.
................................................................
podpis dyrektora MOKiB

