
Zapytanie ofertowe – wynajem telebimu i realizacja 
 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –

podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy. 

 

 

Zapytanie ofertowe na wynajem telebimu na imprezy: 

1. „Bałkańska Festa” 07.06.2020 r.  -  Bolesławice, gm. Bolesławiec 

 

a) Przedmiot zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest wynajem telebimu (ekran led) w dniu 

07.06.2020 r. w godz. 10:00 do 22:00 na boisku sportowym w Bolesławicach 

(Gmina Bolesławiec). 

b) Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul.Kasztanowa 1b, 59-700 Bolesławiec. 

 

c) Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem telebimu (ekran led) o wymiarach ok. 

4m x 7m na imprezę „Bałkańska Festa”, która odbędzie się 07.06.2020 na 

boisku sportowym w Bolesławicach, gotowość od 10:00 do 22:00.Cena 

powinna zawierać wynajem, montaż, demontaż, transport, obsługę techniczną 

wydarzenia, realizację obrazu z dwóch kamer, możliwość odtworzenia 

własnych nagrań. Telebim ustawiony tuż za tylną ścianą sceny, montowany na 

rusztowaniu (nie ma możliwości podwieszania na konstrukcję sceny). Max 

odległość ekranu od tylnej ściany 1,5 m 

 

2. „Dożynki Gminne” w Ocicach 30.08.2020 r. gm. Bolesławiec 

 

a) Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wynajem telebimu (ekran led) w dniu 

30.08.2020 r. w godz. 10:00 do 22:00 na boisku sportowym w Ocicach 

 (Gmina Bolesławiec). 

b) Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul.Kasztanowa 1b, 59-700 Bolesławiec. 

 

c) Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem telebimu (ekran led) o wymiarach ok. 

4m x 7m format (16:9) na imprezę „Dożynki Gminne”, które odbędą się 

30.08.2020 na boisku sportowym w Ocicach, gotowość od 10:00 do 22:00. 

Telebim ustawiony obok sceny, montowany na rusztowaniu. Cena powinna 

zawierać wynajem, montaż, demontaż, transport, obsługę techniczną 

wydarzenia, realizację obrazu z dwóch kamer, możliwość odtworzenia 

własnych nagrań. Zapisywanie punktów w aktywnej tabeli (exel) na bieżąco 

podczas konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.    

 

 

 

 

Kryteria oceny ofert:1.Cena brutto –waga 100 %V.  

 

Zastrzeżenia Zamawiającego: 

http://osir.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Telebim-Nowy-Rok.pdf#page=1
http://osir.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Telebim-Nowy-Rok.pdf#page=1
http://osir.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Telebim-Nowy-Rok.pdf#page=2
http://osir.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Telebim-Nowy-Rok.pdf#page=2
http://osir.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Telebim-Nowy-Rok.pdf#page=3
http://osir.com.pl/wp-content/uploads/2018/11/Telebim-Nowy-Rok.pdf#page=3


1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia 

treści złożonej oferty. 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia 

postępowania i niedokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny i zwrotu 

ewentualnych kosztów sporządzenia oferty. 

3.Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Zamówienia, należytej staranności, 

wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego 

wykonania. 

                   

 Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2020 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej (formularz 

oferty załącznik nr 1) w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie, ul. 

Kasztanowa 1b 1 z dopiskiem na kopercie Oferta: „Telebim”. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości przesłania oferty drogą elektroniczną.  

 

Wymagania jakie musi spełniać oferent w zakresie dokumentów i oświadczeń: 

1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto realizacji, specyfikację oraz wymiary i 

parametry techniczne telebimu oraz podpisane załączniki. 

3.Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Osoba do kontaktu: Katarzyna Rzepka tel. 570-552-888 oraz Władysław Juszkiewicz 730-

882-707. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


