
 

  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach z siedzibą 

przy ul. Oławskiej 46, 55-220 Jelcz-Laskowice, zaprasza do składania 

ofert na obsługę ekranów LED  

podczas występu Kabaretu Młodych Panów  

 

 

I. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:  

Termin: 8 marca 2020 r.  

Miejsce: Miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji (hala sportowa, ul. Oławska 46, 

Jelcz-Laskowice) 

 

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OFERENTA:  

• dwa ekrany diodowe LED P8 o wymiarach 4 x 3 m na konstrukcji 

wolnostojącej, 

• kamery w ilości 2 szt., 

• skaler obrazu,  

• komputer sterujący,  

• realizacja wydarzenia za pomocą 2 kamer 

• oferent zobowiązuje się przygotować urządzenia do realizacji usługi dnia 

08 marca 2020 r.,  gotowość godz. 15:00  

• demontaż urządzeń będzie możliwy po imprezie (około godz. 21.30)  

 

III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA IMPREZY:  

1. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia odpowiedniej ilości służb 

porządkowych. 

2. Organizator zapewnia źródło prądu. 

 

IV. OFERTA: 

1. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Oferent zobowiązany jest przedstawić całościową sumę brutto za niniejsze 

zamówienie. 

3. W przypadku, gdy uczestnicy zamówienia zaoferowali tę samą cenę, 

zamawiającemu przysługuje swobodne prawo wyboru oferty. 

 

V. PROCEDURA: 

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora imprezy.  

2. Organizator dokona wyboru oferty najlepiej służącej realizacji usługi oraz zaprosi 

do współpracy jednego Wykonawcę.  

3. Pomiędzy Organizatorem a Wykonawcą zawarta zostanie stosowna umowa z 

uwzględnieniem warunków niniejszego ogłoszenia i oferty.   

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 

jego etapie bez podania przyczyn, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu 

jakiekolwiek roszczenia.  

 



 

VI. KRYTERIA OCENY:  

oferowana cena – 100 % 

 

VII. TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 28.02.2020 r.    

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie  MGCK w Jelczu-Laskowicach 

przy ul. Oławskiej 46, lub pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@mgck-jl.pl 

 

VIII. 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 

 

IX. PROGRAM IMPREZY: 

 

15.00 – gotowość techniczna sceny 
 
15.00 – gotowość techniczna ekranów LED 

 

16:00 – próba zespołu  

 
19.00 – 21.00 – występ Kabaretu Młodych Panów 
 
około 21.30 – demontaż  
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