KONKURS OFERT
w zakresie opłaty za dzierżawę terenu pod wyłączność ustawienia urządzeń rozrywkowych,
czyli. tzw. Wesołego Miasteczka, podczas obchodów Dni Ziemi Sztumskiej oraz Dożynek
Powiatowo-Gminnych w dniach 08 – 10 września 2017 r.

Sztumskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert w konkursie na wyłączność
ustawienia urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych (typu Wesołe Miasteczko) podczas imprez
plenerowych z okazji Dni Ziemi Sztumskiej 2017 oraz Dożynek Powiatowo-Gminnych
w dniach 08-10 września 2017 r.
Miejsce: Park Miejski w Sztumie.
Oferta powinna uwzględniać urządzenia rozrywkowe dla dzieci i dorosłych m.in.:
 karuzele dla małych dzieci (bajkowe koniki itp.);
 elektryczne samochody;
 eurobungee;
 karuzele dla młodzieży i dorosłych;
 kolejkę górską (dla dzieci).
Minimalna kwota za wyłączność udostępnienia terenu pod ustawienie urządzeń rekreacyjnorozrywkowych wynosi 2 500,00 zł netto (za 3 dni).
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU
I.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Na przedmiot zamówienia składa się zapewnienie kompleksowej obsługi Wesołego
Miasteczka podczas Dni Ziemi Sztumskiej oraz Dożynek Powiatowo-Gminnych,
organizowanych w dniach 08-10 września 2017 r. na terenie Parku Miejskiego w Sztumie
z wyłącznością.
2. Zakres zamówienia.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi w/w imprez plenerowych, który musi
zapewnić oferent:
 dostarczenie urządzeń rozrywkowych, którymi Oferent dysponuje z uwzględnieniem
m.in.:
- karuzeli dla małych dzieci (bajkowe koniki itp.);
- elektrycznych samochodów;
- eurobungee;
- karuzeli dla młodzieży i dorosłych;
- kolejki górskiej (dla dzieci).
 aktualne atesty Urzędu Dozoru technicznego
 aktualne ubezpieczenie OC
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 aktualne uprawnienia do wykonywania określonej w konkursie działalności (zgodnie z
przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)
 aktualną umowę z ZAIKS.
II.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

III.

Oczekiwania wobec Oferenta:
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia planowanych do uruchomienia urządzeń
w załączniku ze zdjęciami stanowiącymi integralną część oferty (brak załącznika lub zdjęć
może być powodem odrzucenia oferty).
Oferent w godzinach koncertów zobowiązany jest wyłączyć wszystkie systemy dźwiękowe
mogące powodować zakłócenia w odbiorze występów.
Oferent zobowiązany jest do transportu, montażu oraz demontażu na własny koszt
urządzeń, utrzymania na wyznaczonym terenie porządku w trakcie trwania imprezy i po jej
zakończeniu.
Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu podczas trwania imprez oraz
w nocy.
Oferent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie ochrony
i bezpieczeństwa organizowanej imprezy.
Oferent zobowiązany jest do rozstawienia urządzeń rozrywkowych zgodnie z wytycznymi
Organizatora w terminie 06-07.09.2017 r.
Oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami
elektrycznymi (przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom technicznoelektrycznym).
Oferent zobowiązany jest do posprzątania oraz doprowadzenia do stanu z przed
przekazania terenu.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Oferent zobowiązany jest do usunięcia szkód na
własny koszt w przeciągu 14 dni od zakończenia imprezy. W przypadku nie wykonania
napraw Organizator usunie szkody na własny koszt i obciąży nimi Oferenta na podstawie
faktury VAT.

Warunki udziału w konkursie.
O obsługę Wesołego Miasteczka z wyłącznością mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Złożą oferty zgodne z zakresem i specyfikacja istotnych warunków konkursu oraz
zadeklarują kwotę za wyłączność na obsługę Wesołego Miasteczka, która zadowoli
Organizatora.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności (do oferty należy załączyć kopię
potwierdzona za zgodność z oryginałem).
3. Posiadają ubezpieczenie OC (do oferty należy załączyć kopię potwierdzona za zgodność
z oryginałem).
4. Posiadają aktualne atesty Urzędu Dozoru Technicznego.
5. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 w celu wykazania spełnienia tego warunku należy dołączyć:
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 wykaz wykonanych minimum 5 usług o podobnym zakresie oraz załączyć
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje);
 wykaz planowanych do uruchomienia urządzeń wraz ze zdjęciami stanowiącymi
integralną część oferty (brak załączników lub zdjęć może być powodem odrzucenia
oferty).
6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:
Obsługujący Wesołe Miasteczko zobowiązany jest do podania kwoty, jaką może zapłacić
za uzyskanie wyłączności. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Minimalna kwota za wyłączność udostępnienia terenu pod ustawienie urządzeń
rekreacyjno-rozrywkowych wynosi 2 500,00 zł netto (za 3 dni).
Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:
1. cena – znaczenie 60 pkt.
2. doświadczenie w obsłudze imprez plenerowych (referencje) – znaczenie 20 pkt.
3. wykaz urządzeń zgodny ze specyfikacją istotnych warunków konkursu i tych
proponowanych dodatkowo przez Oferenta oraz ich walory estetyczne (wykaz i fotografie)
– znaczenie 20 pkt.
Ocena wg kryteriów podanych powyżej dokonywana będzie wg następujących zasad:
Kryterium Nr 1 – cena: oferowana cena netto w PLN, maksymalną ilość punktów (60)
otrzyma Oferent, który poda najwyższą cenę:
C=Ci/Cn x 60
gdzie:
Cn – najwyższa oferowana cena
Ci – cena badanej oferty
Kryterium Nr 2 - doświadczenie w obsłudze imprez plenerowych (referencje), maksymalna
ilość punktów do uzyskania – 20.
Zasady obliczania punktacji:
Każdy z członków Komisji indywidualnie oceni wagę przedstawionych przez Oferenta
referencji w skali od 0 do 20 punktów.
Sposób obliczenia punktacji:
R=Ri x 20/Rn
gdzie
Rn – najwyżej oceniane referencje
Ri – ocena referencji badanej oferty
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Kryterium Nr 3 - wykaz urządzeń zgodny ze specyfikacją istotnych warunków konkursu
i tych proponowanych dodatkowo przez Oferenta oraz ich walory estetyczne (wykaz
i fotografie), maksymalna ilość punktów do uzyskania – 20.
Zasady obliczania punktacji:
Każdy z członków Komisji indywidualnie oceni wagę przedstawionych przez Oferenta zdjęć
w skali od 0 do 20 pkt. (przy założeniu, że 5 pkt. oznacza słabą ocenę, 10 – średnią, a 20 –
najlepszą).
V.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

VI.

Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty.
Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
Oferent składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
konkursie.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być przygotowana czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z dokumentami
rejestrowymi i wymogami ustawowymi oraz czytelnym podpisem.
Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany lub
poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Oferenta, do oferty powinno być
dołączone upoważnienie do reprezentowania.
Wszystkie strony oferty zawierające tekst muszą być ponumerowane.
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie, zabezpieczoną w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna być opatrzona dopiskiem:
„Dni Ziemi Sztumskiej 2017 – Wesołe Miasteczko”.
Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Organizatora, zastrzega on sobie
możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia Umowy z dowolnie
wybranym przez siebie podmiotem lub ogłoszenia nowego konkursu. O zamknięciu
konkursu bez wybrania oferty Organizator powiadomi pisemnie wszystkich uczestników.

Termin złożenia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora (osobiście lub listownie) w Sekretariacie.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2017 r. o godz. 15.00.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany bez udziału Oferenta. O wynikach
postępowania Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
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