Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielanych
zamówień publicznych do 30 000 euro netto
Zapytanie ofertowe nr 2/2017
Piława Górna, dnia 27.03.2017
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro netto
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej, ul. Piastowska 40, 58-240 Piława Górna,
NIP: 882 212 15 38.
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zapewnienie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej XXII Dni Piławy Górnej (17-18
czerwca 2017 r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej
oraz Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Impreza masowa będzie
miała ok. 1000 uczestników.
Zapewnienie zabezpieczenia medycznego przewidujemy w podanej specyfikacji godzinowej:
- sobota, 17.06.2017 r. - godziny 16:00 – 24:00 (8 godzin)
- niedziela 18.06.2017 – godziny 15:00 – 23:00 (8 godzin)
Wymagania kwalifikacyjne:
1. Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej oraz Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% ceny brutto.
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.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień - Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej oraz Ustawą z
dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

www.mokib.pl

III. Wymagania związane z wykonaniem:
a) termin wykonania zamówienia: 17-18.06.2017 r., Piława Górna, ul. Piastowska 15a, Stadion
Miejski
b) okres gwarancji: nie dotyczy.
c) warunki płatności: po wykonaniu usługi, przelewem po wystawieniu rachunku lub faktury VAT.
IV. Ofertę należy:
a/ złożyć w terminie do dnia 4 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00,
(mailem na adres dyrektor@mokib.pl, osobiście lub pocztą – decyduje data wpłynięcia).
Dodatkowych wyjaśnień 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
V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.
VI. Nazwa i adres WYKONAWCY

(pieczęć wykonawcy)
VII. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto:
cenę brutto: ............................... zł.
Podatek VAT: ................................ zł.
Oświadczam, że:
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1.
2.
3.
4.
(pieczęć wykonawcy)
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