
Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach  
z siedzibą przy ul. Oławska 46,  

55-220 Jelcz-Laskowice 
 

zaprasza do złożenia oferty  
w zakresie obsługi sanitarnej podczas 

„Festynów wiejskich 2018”  
  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia  
Usługa polegająca na zapewnieniu obsługi sanitarnej podczas  
„Festynów Wiejskich 2018” odbywających się w gminie Jelcz- Laskowice.   
 

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
Zamówienie będzie realizowane w miesiącach od czerwca do września 2018 roku, zgodnie  
z harmonogramem:  

 9 czerwca – Festyn w Dębinie 

 07-08 lipca – Festyn w Dziuplinie 

 14-15 lipca – Festyn w Grędzinie 

 14-15 lipca – Festyn w Miłocicach 

 18-19 sierpnia – Festyn w Piekarach  
 

3. Opis zmówienia 
Zamówienie polega na dostarczeniu (oraz serwisów pośrednich – w przypadku festynów dwu-
dniowych) na każdy z wyżej podanych festynów ( Dębina, Dziuplina, Grędzina, Miłocice, Piekary): 
- 2 kabin typu standard 
- 1 umywalki 2 stanowiskowej 
 

4. Opis warunków udziału w zapytaniu cenowym. 
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki: 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) ma niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zlecenia. 
 

5. Oferta 
1. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Oferent zobowiązany jest przedstawić całościową sumę brutto za realizację niniejszego 
zamówienia. 
3. W przypadku, gdy uczestnicy zamówienia zaoferowali tę samą cenę, zamawiającemu przysługuje 

swobodne prawo wyboru oferty na podstawie referencji. 
 

6. Kryterium oceny ofert  
Przedstawiona cena za realizację zadania – 100 % 
 
 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentem 
Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Oferentem jest:  
Dorota Miś-Hanys – Dyrektor MGCK 
dyrektor@mgck-jl.pl 
tel. 509 736 988 

mailto:dyrektor@mgck-jl.pl


 
8. Termin i miejsce składania ofert 

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 27 maja 2018 r., ofertę w formie elektronicznej 
należy przesłać na adres: dyrektor@mgck-jl.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MGCK. 
 
 
 
         Dyrektor MGCK 
         Dorota Miś-Hanys 
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