ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/23/2021
Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000 zł, Zamawiający - WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem
ofertowym o cenę na:

Produkcję wydarzeń kulturalno - historycznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego w Wolskim
Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Działdowskiej 6

1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Produkcję wydarzeń kulturalno - historycznych dotyczących społeczeństwa
obywatelskiego w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Działdowskiej 6
Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od podpisania umowy

2. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy winni posiadać
Doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia
3. Sposób przygotowywania oferty:
1) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem).
2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis
„Zapytanie ofertowe nr ZP/08/2021 na: Produkcję wydarzeń kulturalno - historycznych dotyczących
społeczeństwa obywatelskiego w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Działdowskiej 6”
ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: k.kozlowska@wck-wola.pl
3) oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi załącznik nr 2.
4) do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy
osób fizycznych)
b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3).
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
− doświadczenie 70 %
− cena 30 %
5. Zawarcie umowy:
1) wykonawcy, którzy złoża 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.
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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 pisemnej.
6. Forma komunikacji z Zamawiającym:
Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela p. Kamila Kozłowska email: k.kozlowska@wckwola.pl tel. 609-013-424, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
7. Termin składania ofert: 30 czerwca 2021 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi:
Produkcję wydarzeń kulturalno - historycznych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego (dalej:
wydarzenie) w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie przy ul. Działdowskiej 6
1. W przedmiocie umowy mieści się, w szczególności:
a. produkcja i realizacja wydarzenia
b. współpraca z z-cą dyrektora WCK ds. Artystycznych w kwestii produkcji i scenariusza wydarzenia
c. we współpracy z z-cą dyrektora ds. Artystycznych tworzenie przynajmniej z miesięcznym
wyprzedzeniem harmonogramów i planów wydarzeń
d. uzgadnianie planów wydarzeń z poszczególnymi działami WCK
e. organizacja wydarzenia (zaproszenie gości, ustalanie terminów)
f.

zarządzanie budżetem danego wydarzenia zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi
WCK

g. koordynacja obsługi technicznej i multimedialnej wydarzenia we współpracy z Działem Technicznym
WCK

h. promocja wydarzenia we współpracy z Działem Komunikacji i Promocji WCK
i.

dokumentowanie video realizowanych wydarzeń i ich archiwizacja,

j.

współpraca z działami WCK i przestrzeganie procedur wewnętrznych WCK

k. innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
2. Wydarzenia będą organizowane online lub z udziałem publiczności w Wolskim Centrum Kultury przy
ul. Działdowskiej 6 w terminach ustalonych z bezpośrednim przełożonym minimum raz w miesiącu.
3. Każde wydarzenie będzie trwało 60 minut.
4. Termin realizacji wydarzeń: maj 2021 – grudzień 2021 (z wyłączeniem okresu wakacyjnego)
5. Wolskie Centrum Kultury udostępnia pomieszczenie oraz sprzęt techniczny niezbędny do realizacji
wydarzenia
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6. Kwota za realizację jednego wydarzenia: max. 650 zł brutto
7. Oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych
8. Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji wydarzeń będących przedmiotem
zamówienia
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Załącznik nr 2 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 o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tysięcy zł, a dotyczącego:
……………………………………..
składamy ofertę o następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto:

zł.

Stawka podatku VAT:………. (w przypadku podm gosp) %. 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.

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 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)
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