
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

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

55-220 Jelcz-Laskowice 
zaprasza do składania ofert na obsługę techniczną imprezy  

Koncert Kapeli Timingeriu 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Usługa polegająca na zapewnieniu pełnej obsługi technicznej koncertu Kapeli 
Timingeriu w Jelczu-Laskowicach, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym 
zaproszeniu.  

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek), godz. 19.00 
Miejsce: sala kameralna Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach 
(siedziba w Centrum Sportu i Rekreacji). 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków 

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; 
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zlecenia; 

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentem 

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

5. Termin i miejsce składania ofert 
 
Termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 22.11.2018.   
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: dyrektor@mgck-jl.pl lub 
osobiście w sekretariacie M-GCK, pokój 21, ul. Oławska 46 
 
 
6. Kryterium oceny ofert 

80% - cena, 20% - doświadczenie (poparte minimum 3 referencjami) 

mailto:dyrektor@mgck-jl.pl


7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub 
wariantowych.  

8. Inne warunki postępowania 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego 
etapie bez podania przyczyn, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek 
roszczenia.  
2. W przypadku, gdy uczestnicy zamówienia zaoferowali tę samą cenę, 
zamawiającemu przysługuje swobodne prawo wyboru oferty na podstawie referencji.  

9. Wymagania techniczne: 

– nagłośnienie zapewniające wymogi zespołu 
- podświetlenie sceny kolorowymi światłami  
 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – rider techniczny Kapeli Timingeriu  

 

 

                Dorota Miś-Hanys 

                   Dyrektor M-GCK 

 
 
 
 
 

 


