
 
 

 

 

      
                                                                                                                                                   
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

MIEJSKI DOM KULTURY W DĘBLINIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA 

wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne,  z artykułami przemysłowymi oraz 

pod stoiska świadczące usługi rozrywkowe podczas  „Dni Dęblina 2018” 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zapytanie ofertowe  realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieo 

publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówieo Publicznych z dn. 29.01.2004 r. 

 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm) 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 

Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówieo 

Publicznych i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji. 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Miejski Dom Kultury 

Ul. 15 P.P. „ Wilków” 32b  

08- 530 Dęblin  

NIP: 716-24-48-935 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  zamówienia jest wynajęcie placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne, z artykułami 

przemysłowymi takimi jak: 

a. ogródek piwny 

b. grill 

c. wata cukrowa 

d. popcorn 

e. gofry 

f. lody 

g. fast food  

h. napoje 

i. stanowiska z zabawkami 

j. usługi rozrywkowe 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=5113


 
 

 

 

      
                                                                                                                                                   
 

 
1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI 

TERMIN: 17 czerwiec 2018r. od godz. 14:00 do godz. 22:30 

 

MIEJSCE REALIZACJI: Stadion Miejski (teren do wynajęcia szerokośd ok. 10 m długośd x 100m wzdłuż 

boiska piłkarskiego, po lewej stronie od sceny stojąc przodem do sceny ), (drugi punkt szerokośd 

około 5 m długośd ok. 20 m wzdłuż boiska piłkarskiego, po prawej stronie od sceny stojąc przodem do 

sceny). 

Prąd we własnym zakresie, ewentualnie rozpatrzenie propozycji podłączenia do prądu stałego za 

dodatkowa opłatą. 

 

Atrakcje główne przewidziane na dzieo 17 czerwca 2018r. 

Koncerty:   Zespół Baciary oraz Krzysztof Cugowski 

Dni Dęblina są impreza masową (spodziewana liczba gości powyżej 2000 osób) 

               

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe 

warunki:·    Akceptują treśd zapytania bez zastrzeżeo – złożenie oferty jest uważane za akceptację 

treści zapytania. 

3. OPIS SPOSOBU PRZYGTOWANIA OFERTY    Ofertę należy sporządzid wg. wzoru „Formularz 

Ofertowy” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego „zapytania ofertowego”. 

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się z terenem przeznaczonym pod wynajem. 

4. Forma, miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę należy przesład e –mailem na adres: monika.bakala07@gmail.com  z dopiskiem  

w temacie maila: Oferta na wynajem placu pod stoiska handlowe – Dni Dęblina 2018 . 

Termin nadsyłania ofert upływa  23 marca 2018 r. 

Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną odrzucone. 

Dopuszcza się składanie  zarówno ofert częściowych jak i oferty na wyłącznośd. 

 

 

 



 
 

 

 

      
                                                                                                                                                   
 

 

 
1. Podstawowe kryteria oceny oferty 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu 

o  kryterium najwyższej ceny za poszczególne stoisko lub wyłącznośd całego placu oraz zróżnicowanie 

asortymentu usług gastronomicznych i stanowisk handlowych. 

2. Informacje dotyczące wyboru oferty 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną 

dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną 

ofertę. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert. 

Ogłoszenie i warunki w nim określone mogą byd zmieniane lub odwołane bez podania 

przyczyn.                  

  

 

           Z poważaniem. 

       


