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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabezpieczenie imprezy masowej po nazwą 
',VII 

Żmigrodzkie Dni Smoka'o
w dniach 11.06 - 12.06.2016 -

,)-

4.

zgodnie z zasadami przyjętymi podczas organi zacji koncertów plenerowych
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W związku z at't. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 Prawo zamowień publicznych (Dz.U. z 2006 r. z poź.
zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę,

1. Zamawiającyz Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska l2,55-140 Żmigród
NIP: 91 5-000-40-56, REGON: 9307 41021

2. Przedmiot zamówieniaz Zabezpieczenie imprezy masowej po nazwą ,,YII Żmigrodzkie Dni Smoka" w
dniach 1 1.06 - 12.06.ż016 - zgodnie z zasadami przyjętymi podczas organizacji koncertów plenerowych

5.

Termin realizacji zamówienia: l 1.06 - 12.06,2016

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

Inne istotne warunki zamówienia:
Impreza ma charakter masowy.
Miejsce imprezy: Targowisko miejskie ,,Mój Rynek" przł ul. Poznańskiej w Zmigrodzie. Teren jest
ogrodzony i posiada zewnętrzne parkingi.
Czas trwania: II.06,2016 od godz, 18:00 do 6:00 (dnia następnego) - przewidyrvana ilość osób - l 000,

12.06.ż016 od godz. 12:00 do ż3:00 - przewidywana ilośó osób - 1 000.

Firma powinna przedstawić trąv referenc.ie z przeprowadzonych imprez plenerow}rch oraz posiadaó
kwalifikacie do wykon}rvania przedmiotu zamówienia,

Sposób przygotowania oferĘ:
Ofertę na|eĘ sporządzic wjęzyku polskim, w formie pisemnej ,namaszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta winna byó podpisanaprzez osobę upoważnloną. Ofertę możnazłoĘć
osobiŚcie uZamaluiającego w sekretariacie,pocńątradycyjną (ul. Wrocławskalż,55-140 Zmigród) lub
po cńą e lektron iczną na adre s i n t"o§r- p l.; -z.*ll i głt:d 

" 
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W prązpadku składania ofeĘ w siedzibie Zamawiającego lub pocńą, na kopercie należy umieśció napis:
,,Zabezpieczenie imprezy masowej podczas VII Zmigrodzkich Dni Smoka t 1.06 - ]2,06.2016"

Miejsce i termin złożenia oferĘ:
Ofertę złoĘć naIeży do dnia 15.04.2016 do godz. l5:00.
Zamaw iający ma prawo do un i ewaznien ia zapytania ofeft owe go.

8. Osoba do kontaktu: Iwona Wajer tęL 11 385 31 34, e-mail: illf"oi8rj:k-rmi§r*d,*łl
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