
ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/07/2021 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych Na podstawie regulaminu 
udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000 zł,  

Zamawiający - WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym 

o cenę na: realizację projektu kina plenerowego pn. „Wolskie Lato Filmowe”. 

1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury, ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przygotowanie i realizacja 10 – ciu projekcji kina plenerowego w ramach projektu pn. „Wolskie 

Lato Filmowe 2021” na terenie polany w Parku im. E. Szymańskiego w Warszawie w miesiącach 

czerwiec – sierpień 2021 roku zgodnie z założeniami projektu finansowanego z budżetu 

obywatelskiego.  

1) Zapewnienie odpowiedniego ekranu i innego niezbędnego sprzętu technicznego 

potrzebnego do projekcji kina plenerowego, 

2) Ekran powinien być widoczny dla grupy ok. 100 osób,  

3) Zapewnienie obsługi technicznej,  

4) Uzyskania odpowiednich licencji i dokonania opłat,  

5) Zapewnienie leżaków i krzeseł (łącznie ok. 100 sztuk), 

6) Utrzymania odpowiedniego porządku w czasie projekcji i po niej, 

7) Zapewnienie ochrony podczas wydarzenia (2 osoby), 

8) Zaproponowanie spójnego w całości repertuaru filmowego i przesłanie cennika 

filmów, 

9) W związku ze stanem epidemii wirusa COVID-19 przestrzeganie obowiązujących 

przepisów i zaleceń, m.in. zapewnienie odpowiednich odległości pomiędzy 

leżakami/krzesłami, zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk, 

3. Opis projektu: 

Projekcje będą odbywały się na otwartej dużej polanie w parku im. E. Szymańskiego w rejonie 

ulicy Elekcyjnej w Warszawie. Proponowanymi dniami tygodnia dla pokazów są czwartki. 

Wszystkich projekcji odbędzie się 10: począwszy od 24 czerwca 2021 r. do końca sierpnia 2021 

r. Na wydarzenie będzie obowiązywał wstęp wolny, a mieszkańcy będą mogli skorzystać z 

rozkładanych leżaków plażowych. Podczas projekcji będzie obowiązywał całkowity zakaz 

palenia. Ostateczny repertuar zostanie ustalony z Zamawiającym. Promocja projektu i 

wszelkie związane z tym koszty pozostają po stronie Zamawiającego.  

 



4. Termin realizacji zamówienia:  

Od 24 czerwca do końca sierpnia 2021 r. W każdy czwartek o godzinie: 21:30 (czerwiec i lipiec) 

oraz 21:00 (sierpień). 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) Posiadanie doświadczenia, wiedzy i kompetencji oraz zasobów w zakresie realizacji 

projektów kina plenerowego,  

2) Możliwość kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w 

przedmiocie zamówienia.  

6. Sposób przygotowywania oferty: 

1) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać 

mailem). 

2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

3) W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie 

należy umieścić  napis „ ZP/07/2021 Zapytanie  ofertowe  na: Realizację projektu kina 

plenerowego pn. „ Wolskie Lato Filmowe 2021”. 

4) ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego po osobistym umówieniu 

telefonicznym ze specjalistą działu animacji i projektów kulturalnych p. Arturem 

Trojankiem: tel. 22 114 17 69,  609 493 464, w siedzibie przy ul. Górczewskiej 15, lub 

pocztą elektroniczną na adres: a.trojanek@wck-wola.pl  

5) oferta  powinna  zostać  złożona  zgodnie  z  formularzem  ofertowym.  Wzór   stanowi 

załącznik nr 1. 

6) do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2). 

c) Klauzulę RODO (załącznik nr 3) 

8. Zawarcie umowy: 

1) wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2) po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie 

poinformowany o wyborze jego oferty. 

3) miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 

4) W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie 

uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5) zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której projekt stanowi załącznik 

nr 4. 
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9. Forma komunikacji z Zamawiającym: 

Wszelkich informacji  na  temat  zamówienia  udziela  p. Artur Trojanek, tel. 22 114 17 69, 

609 493 464, a.trojanek@wck-wola.pl  

10. Termin składania ofert: 

Do 10 maja 2021 do godz. 23:59.  

Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
 

11. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie następujących 
kryteriów:  
100 % cena 
 

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

13. Uwagi: 
a. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
b. Zamawiający informuje, iż całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w 

rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. 
c. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
d. Odmowa udzielenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą ze strony 

wykonawcy powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 
e. W celu zapewnienia porównywalności ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się (telefonicznie, e-mailowo) z Oferentami, których dokumenty będą 
wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania (powyższe nie dotyczy 
formularza ofertowego). 

f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn. 
g. Zamawiający nie wpłaca zaliczek za realizację zadania. Płatność dokonywana jest po 

wykonaniu zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

OFERTA 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego 

Wolskie Centrum Kultury dotyczące zamówienia  publicznego  realizowanego  na  podstawie 

regulaminu udzielenia  zamówień  publicznych  ……………….., a dotyczącego: 

.......................................... składamy ofertę o następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto: ……………..zł. Stawka podatku 

VAT:..........%. Cena brutto:…………. zł. Słownie: …………………………………………………………………….. 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, 

warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP………………………. 

4. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni. 

5. Oświadczamy,  iż  podany  w  treści  oferty  e-mail  zobowiązujemy  się  utrzymywać w 

gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

(miejscowość, data)                                                                                 (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego                                                                                           

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że na  podstawie przedstawionych  mi  informacji  zawartych  w  

zapytaniu  ofertowym  jestem  w stanie zrealizować przedmiot zamówienia. 

 

2. Oświadczam, że: 

 

1) posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości; 

5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne; 

6) nie    jestem    prawomocnie    skazany za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

7) ponoszę  odpowiedzialność za  niewykonanie  lub  nienależycie  wykonanie  

przedmiotu umowy w formie kar umownych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(miejscowość, data)      (imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  

danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) , 

informuję, że: 

1. administratorem  Pana/Pani danych osobowych  jest  Wolskiego  Centrum  Kultury, ul.  

Obozowa  85,  01-425 Warszawa tel: 6323191 (96); 

2. inspektorem  ochrony  danych  osobowych w Wolskim Centrum Kultury jest Iwona 

Jędrzejewska, kontakt: iod@wck-wola.pl, 609018434; 

3. Pana/Pani  dane osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit. cRODO w  

celu  związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   

4. odbiorcami  Pana/Pani  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  

udostępniona  zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 

i 2018) , dalej „ustawa Pzp”; 

5. Pana/Pani dane  osobowe będą  przechowywane, zgodnie z art.  97  ust.  1  ustawy  Pzp,  

przez  okres  4  lat od dnia  zakończenia  postępowania  o udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  

czas  trwania  umowy  przekracza  4  lata,  okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

6. obowiązek  podania  przez  Pana/Panią  danych  osobowych bezpośrednio  Pana/Pani 

dotyczących  jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z  

udziałem  w postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  

określonych  danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu    do    Pana/Pani   danych   osobowych   decyzje   nie   będą   podejmowane   

w   sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8.Posiada Pan/Pani: na podstawie 

art. 15 RODO: prawo  dostępu  do danych  osobowych  Pana/Pani  dotyczących,  na  podstawie  

art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania Pana/Pani   danych   osobowych;   na podstawie art.  

18  RODO  prawo  żądania  od  administratora   ograniczenia przetwarzania  danych  osobowych  

z  zastrzeżeniem  przypadków,  o  których  mowa  w  art.  18  ust.  2  RODO;  prawo wniesienia  

skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pana/Pani,  że  

przetwarzanie  danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;9.nie 

przysługuje Panu/Pani: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e  RODO prawo usunięcia danych 

osobowych; 

b. prawo do  przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  



c. na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  

osobowych,  gdyż  podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.  

 

 

 

 

 

Miejscowość, data                                                              (imię i nazwisko, podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 


