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Zapytanie ofertowe nr 3/2017 
( dotyczy zamówienia oświetlenia sceny ) 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS 

Park Zdrojowy1 87-720 Ciechocinek 

NIP: 891-152-26-12, REGON:911238430, KRS: 0000040023 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu wraz z dostawą do 

siedziby zamawiającego i wykonaniu oświetlenia sceny w ramach projektu  

„XXI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej  

– Impresje Artystyczne – Ciechocinek 2017 ”, objęty honorowym patronatem      

Pierwszej Damy Pani Agaty Kornhauser-Duda, 

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

- Oświetlenie dostosowane do wnętrza Muszli Koncertowej i dostawionej sceny. 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

Od 25.07.2017 r do 30.07 2017 r. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 



- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 

Oferta powinna zawierać : 

- cenę jednostkową oraz wartość końcową podaną w cenach netto i brutto, 

- potwierdzenie wykonania zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego lub 

korzystniej, 

- gwarancję realizacji zamówienia w umówionym terminie. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

poczty elektronicznej na adres: fundacja.proomnibus@wp.pl,  

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

87-720 Ciechocinek, Park Zdrojowy 1 

do dnia 25 czerwca 2017 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru 

przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w 

dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28 czerwca 2017 r. a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony stronie internetowej pod adresem 

www fundacja.org. 

 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  

www.fundacja.org 

 

VI. OCENA OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1 – Cena 

2 – Jakość merytoryczna 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 

pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.fundacja.org 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Ewelina Graczyk  

pod numerem telefonu +48 501 727 219 

oraz adresem email: fundacja.proomnibus@wp.pl   

http://www.fundacja.org/
http://www.fundacja.org/
mailto:fundacja.proomnibus@wp.pl

