
Lubliniec, dnia 31.08.2022 r. 

 

Zapytanie ofertowe na wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia  

wraz z obsługą techniczną podczas koncertu plenerowego  

w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec 

 

I Zamawiający 

Miejski Dom Kultury, ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec, NIP: 575-000-83-56 

 

II Tryb udzielenia zamówienia 

Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 130 000 zł netto niniejsze 

postępowanie nie jest prowadzone w trybie określonym przez przepisy ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

 

III Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą 

techniczną podczas koncertu plenerowego w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wynajem i montaż sceny z kompletnym oświetleniem i nagłośnieniem zgodnie  

z wytycznymi określonymi w załączniku nr 4 – miejsce Bulwar Franciszka Grotowskiego 

w Lublińcu dnia 25.09.2022 roku. 

 

Zamawiający zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej na miejscu realizacji 

zamówienia celem prawidłowego sporządzenia wyceny. 

 

IV Sposób przygotowania oferty 

Oferta musi być złożona na formularzu oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz 

musi zawierać: 

1. materiały świadczące o posiadanych kwalifikacjach, doświadczeniu i wcześniejszych 

realizacjach podobnych zamówień jakim jest udokumentowana realizacja kompleksowej 

obsługi technicznej co najmniej 5 koncertów podczas imprez plenerowych w ciągu 

ostatnich 3 lat. Lista 5 koncertów plenerowych (załącznik nr 3), 



2. oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną 

w PLN. Cena jest ceną zryczałtowaną i musi zawierać wszystkie koszty związane  

z realizacją zamówienia., 

3. w toku rozpatrzenia i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Odpowiedź powinna zostać udzielona w ciągu  

48 godzin. W przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona. 

 

V Termin i miejsce wykonania zamówienia 

1. 25.09.2022 r., Bulwar Franciszka Grotowskiego, 42-700 Lubliniec 

 

VI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

najkorzystniejszej wraz podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena 100% - cena wykonania usługi z podatkiem VAT za całość zamówienia. 

 

VII Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.09.2022 roku do  godz. 15:30 w Miejskim 

Domu Kultury w Lublińcu w formie papierowej. Powyższe oferty wraz z załącznikami 

winny zawierać pieczątkę i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. 

3. Oferta powinna zawierać oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu do składania ofert. 

 

VIII Opis warunków udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w obsłudze technicznej 

minimum 3 koncertów orkiestry dętej, w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie obsługi sceny, 

oświetlenia i nagłośnienia. 

2. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w obsłudze minimum 5 

imprez/koncertów, m.in. w zakresie wynajmu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia,  

w ciągu ostatnich 3 lat oraz dysponować osobami posiadającymi umiejętności  

lub uprawnienia do wykonania usługi. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

listy imprez/koncertów wraz z podaniem organizatora wydarzenia (załącznik nr 3). 

3. Wymagane dokumenty: 



a) oferta cenowa (załącznik nr 1), 

b) wyciąg z właściwego rejestru przedsiębiorców, potwierdzający fakt prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

c) oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 2),  

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w obsłudze technicznej minimum  

3 koncertów orkiestry dętej, w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie obsługi sceny, 

oświetlenia i nagłośnienia, 

e) listę minimum 5 imprez/koncertów zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (załącznik 

nr 3), 

f) kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zapytania 

ofertowego. 

 

IX Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W takiej sytuacji zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym 

odszkodowawczej. Niniejsze zapytanie nie jest ofertą a zaproszeniem do składania ofert. 

 

X Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury, z siedzibą  

w Lublińcu, przy ul. Plebiscytowej 9, nr tel. 34- 351- 06-83,  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować, 

w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email iod@cuw.lubliniec.pl lub pod 

numerem telefonu 34 351 37 94  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) podjęcia działań przed wykonaniem umowy, wykonania zawartej z Panią/Panem 

umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  



b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione  

na podstawie przepisów prawa, w tym w oparciu o Ustawę o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 6 września 2001 roku, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe  

w imieniu Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania i wykonywania zawartej  

z Panią/Panem umowy, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz przez okres zgodny z kategorią 

archiwalną w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych, jest wymagane do zawarcia i realizacji umowy, a ich 

niepodanie uniemożliwi realizację umowy. 

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

XI Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami 

Karolina Groblińska-Kandora, tel. 34 351 06 87, e-mail: imprezy@mdk.lubliniec.pl,  

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30. 

mailto:imprezy@mdk.lubliniec.pl

