Popielów 02.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Pełnienie funkcji dyżurnego elektryka w trakcie trwania imprezy „Dożynki wojewódzkie 2014r”
- 07.09.2014r

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Gmina Popielów
Adres zamawiającego:

ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, woj. opolskie

Telefon:

(77) 427 58 22

Faks:

(77) 427 58 38

e mail: ug@popielow.pl
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000,00 EURO
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu:
Pełnienie funkcji dyżurnego elektryka w trakcie trwania imprezy „Dożynki wojewódzkie 2014r”
- 07.09.2014r

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Pełnienie stałego dyżuru podczas rwania imprezy plenerowej oraz podczas prac przygotowawczych i
demontażowych w dniach 05-08.09.2014r, na terenie boiska LZS w miejscowości Stare Siołkowice,
2. Roboty elektroinstalacyjne – podłączenie sceny z zapleczem, gastronomii, punktów medycznych,
3. Podłączenie zasilania

placu do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja, zgodnie z wydanymi

warunkami przyłączeniowymi oraz umową przyłączeniowa.
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim wyposażeniem technicznym ( przedłużacze, rozdzielnice
elektryczne ) umożliwiającym należytą obsługę imprezy.
Zamawiający – Gmina Popielów dysponuje przenośną tablicą rozdzielczą.
Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną w terenie z pracownikiem Urzędu Gminy w Popielowie

- po wcześniejszym telefonicznym umówieniem terminu.
Rozmieszczenie urządzeń – wg załączonego schematu

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W dniach 05-08.09.2014r

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
-

opatrzona pieczątką firmową,

-

posiadać datę sporządzenia,

-

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

-

zawierać wartość oferty (netto i brutto),

-

określać termin wykonania zamówienia,

-

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta

określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta
2.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie

przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez
okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 lipca 2014r.
2. Ofertę powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ug@popielow.pl lub
faksem na nr (77) 427 58 38, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy
Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, (sekretariat)
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.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów pokój nr 12
lub pod nr tel. 77 4275 851 – Mateusz Macioszek

IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego
2. schemat rozmieszczenia

