ZP.26.12.2019

Kraków, 09.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Zamawiający
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki
ul. Krakusa 7
30-535 Kraków
NIP: 676-233-73-56
zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: usługa obejmująca przygotowanie koncepcji scenografii i
scenografii (w tym pozyskanie rekwizytów) na potrzeby realizacji Koncertu
„Memento Vitae” oraz
reżyserii ww. koncertu zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi od Zamawiającego, na następujący skład wokalno-instrumentalny:
głosy męskie, głosy żeńskie, gitara, akordeon, bas, perkusja, kwartet smyczkowy.
Koncert odbędzie się 1 listopada o godz. 19:00 na Cmentarzu Rakowickim w
Krakowie. Koncepcja scenografii przechodzi na własność Zamawiającego w dniu
jej odbioru. Scenografia zostanie po zakończeniu koncertu zdemontowana przez
Wykonawcę.
2. Termin realizacji zamówienia
18.10.2019 r. – przedstawienie koncepcji scenografii i uzyskanie akceptacji
Zamawiającego
29.10.2019 r. – montaż scenografii w Studiu, w którym odbędą się próby
30, 31.10.2019r. – udział w próbach (reżyseria)
1.11.2019 r. – montaż/ demontaż scenografii na scenie oraz reżyseria światła
podczas koncertu
3. Kryterium oceny ofert: cena (brutto) 100 %
Wykonawca w ofercie poda cenę ryczałtową za realizację całego przedmiotu
zamówienia.
4. Termin złożenia oferty: Do 11 października 2019 r. do godz. 12:00
5. Warunki płatności

Na podstawie wystawionego rachunku. Termin płatności ustala się do 14 dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, po potwierdzeniu
właściwego wykonania przedmiotu umowy.
6. Istotne warunki zamówienia i umowy: umowa zostanie zawarta na piśmie wg.
Wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. Dopuszcza się negocjacje ceny
umowy z wybranym Wykonawcą.
7. Okres związania ofertą: 30 dni.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Magdalena Gaisek-Gurgul, tel.
12 430 43 00
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej,
w języku polskim i przesłać drogą elektroniczną na adres:
magdalena@bibliotekapiosenki.pl oraz sekretariat@bibliotekapiosenki.pl.
10. Oferta winna zawierać następujące elementy:
1) nazwa wykonawcy
2) adres wykonawcy
3) NIP
4) Regon
5) nr rachunku bankowego
6) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę całkowitą netto……………
zł (słownie złotych)
Podatek VAT….

zł (słownie złotych)

Cena całkowita brutto…...

zł (słownie złotych)

7) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu
zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
akceptuję warunki zapytania ofertowego w całości.
8) Termin realizacji zamówienia zgodny z pkt 2 zapytania
ofertowego
9) Potwierdzam termin realizacji zamówienia wskazany w
zapytaniu ofertowym
10)Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w
zapytaniu ofertowym
11)Data sporządzenia oferty
12)Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczątka
wykonawcy.* W przypadku podpisywania oferty przez
osobę upoważnioną która nie figuruje w stosownym

rejestrze (CEiDG/KRS) do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo.
13)Wykaz wykonanych usług.
11. Do Zapytania dołączony jest wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 1.

Dyrektor
(-)
Waldemar Domański

