Godów, dnia 20 lutego 2020 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA OŚWIETLENIE SCENICZNE
(W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP (art. 4 pkt 8))
Gmina Godów zaprasza do składania ofert cenowych na oświetlenie sceniczne podczas imprezy
„Zabawa na granicy” - wspólny festyn, organizowanej w ramach projektu „Synergia - integracja
społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”
współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
NIP 647-17-04-413
www.godow.pl
e-mail: gmina@godow.pl
tel. 32 4765065 wew. 33
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem zamówienia jest wynajem, montaż, demontaż oraz obsługa oświetlenia scenicznego
podczas imprezy „Zabawa na granicy” - wspólny festyn, organizowanej w ramach projektu
„Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine” w dniu
11 lipca 2020 r. na muszli koncertowej w Godowie (44-340 Godów, ul. 1 Maja 49).
2. Wykonawca musi zapewnić oświetlenie zgodne z riderem technicznym, stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zaproszenia.
III. CZAS I MIEJSCE REALIZACJI:
1. Data i miejsce: 11 lipca 2020 r., muszla koncertowa w 44-340 Godów, ul. 1 Maja 49.
2. Gotowość w dniu 11 lipca 2020 r. do godz. 11:00.
3. Obsługa sprzętu oświetleniowego będzie trwała do momentu zakończenia występu ostatniego
wykonawcy.
IV. TRYB POSTĘPOWANIA ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe.
Kryteriami oceny ofert są:
a) cena – 70%
b) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia – 30%.
Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przewidzianym w niniejszym ogłoszeniu i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru:
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Razem
Cena podana w ofercie powinna mieć charakter ryczałtowy i obejmować wszystkie koszty
i składniki związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
V. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE KRYTERIUM OCENY
OFERT:
1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według wzoru:
(Cmin / Ci) x 70 = Pkti
gdzie:
Cmin – najniższa cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”
Pkti – liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”
2. Liczba punktów w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu
zamówienia” będzie przyznawana według schematu:
Wymagane jest wskazanie doświadczenia w co najmniej 3 realizacjach usługi tożsamej
z przedmiotem zamówienia:
- wskazanie od 3 do 5 realizacji: 10 pkt
- wskazanie od 6 do 10 realizacji: 20 pkt
- wskazanie powyżej 10 realizacji: 30 pkt
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Gmina Godów, ul. 1 Maja 53,
44-340 Godów, Biuro Obsługi Klienta osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: beata.wala@godow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
05 marca 2020 r. wyłącznie na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego.
4. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób, oferta zostanie
prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do siedziby Zamawiającego przez upływem terminu składania
ofert.
5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert lub podpisane przez osoby, które nie są do tego
upoważnione, nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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7. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
8. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Niniejsze zapytanie zostało zamieszczone na stronie www.godow.pl oraz wysłane do co najmniej
trzech potencjalnych wykonawców.
10. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie www.godow.pl oraz
wysłana do wykonawców, którzy złożyli ofertę.
VII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Informacje dodatkowe odnośnie przedmiotu zapytania można uzyskać pod nr tel. 32/ 476 50 65
wew. 33, pisząc na e-mail beata.wala@godow.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
2. Wybrany Wykonawca zawrze umowę bezpośrednio z Gminą Godów na wykonanie usługi
będącej przedmiotem niniejszego zapytania, w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Rider techniczny
2. Wzór umowy
3. Formularz oferty
Zastępca Wójta Gminy Godów
/-/ Tomasz Kasperuk
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