
 

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, 14-500 Braniewo, ul. Portowa 3 

Tel. (55) 235 11 12           Fax. (55) 625 07 82 
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Braniewo, dnia 08.07.2021  r.  

   

  

Zapytanie ofertowe nr 01/07/2021 

Święto Śledzia 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” z siedzibą w Braniewie zaprasza 
do złożenia oferty na organizację „Święta Śledzia” w Starej Pasłęce (Nowa Pasłęka) – 
24.07.2021 r.  

  

I. ZAMAWIAJĄCY:   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, 14-500 Braniewo, ul. Portowa 3; 
tel.: 55 235 11 12; e-mail: info@lgrzalewwislany.pl  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:   

Zamówienie obejmuje usługę organizacji i wykonania Święta Śledzia w Starej Pasłęce (Nowa 
Pasłęka) w dniu 24.07.2021 rok.  
W zakresie zadań Wykonawcy będzie zapewnienie: 

Degustacja potraw rybnych wykonanych przez lokalnych restauratorów/ koła gospodyń 
wiejskich/stowarzyszenia min. 4 podmioty wraz z obsługą min 3 osób na stoisku zgodnie 
z obowiązującym reżimem sanitarnym: 

Ryb z Zalewu Wiślanego 50-60 gr. – 1000 porcji,  
Ryby morskie 50-60 gr. – 500 porcji, 
Live cooking – kocioł zupy rybnej – 250 ml x 200 porcji 
  
Strefa dziecka wraz z obsługą min. 5 osób obsługa zgodnie z obowiązującym reżimem 
sanitarnym: 

1 duży zamek typu gigant 12 m x 8 m  
1 zjeżdżalnia wodna min. 8 m  x 7 m x 4,5 m 
2 tory przeszkód min. 8m x 3m x 4m 
3 urządzenia rekreacyjne : zjeżdżalnie min. 8m x 7m x 4,5m  
Animatorzy min. 3 osoby z programem 2 h  
Strefa klocków lego ( 2 stoliki typu Lego, klocki ) 
2 x małe zjeżdżalnie dla maluszków z basenem z piłeczkami 
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Technika sceniczna  
Scena wraz z podestami min 9 m x 8m x 7m 

Nagłośnienie : Konieczny jest stereofoniczny system linowy uznanej marki ( np. POL-audio, 
JBL , EAW, Electrovoice , d& b , Nexo , L – acoustics, Meyer – Sound ), minimum 3 – 
drożny z aktywnym podziałem pasma, wolny od szumów i przydźwięków, pozwalający na 
równomierne pokrycie dźwiękiem całego audytorium w pełnym paśmie akustycznym. 
Efektywność systemu na poziomie 115 dB SPL na poziomie połowy audytorium. Pod 
żadnym pozorem nie akceptujemy systemów nagłośnieniowych „ domowej roboty”. 

System monitorowy: Monitory (Wedge) ustawione na froncie sceny. 

Sidefill uznanej marki stereofoniczny ustawiony w narożnikach sceny na wysokości 1,3–
1,6m. 

INPUT lista : 

1. DiBox L ( KlarkTeknik , BSS ) 
2. DiBox R ( KlarkTeknik , BSS ) 

Zasilanie : Na scenie potrzebne są dwa niezależne gniazda 230 V. 

Oświetlenie  

Górna tylna krata: 5 Robe Pointe, 6x Robe Robin 600/800, 6xShowtec Sunstrip Active MKII  

Kontra dół: 4 x Robe Pointe, 4 x Showtec Sunstrip Active MKII, 2x Haze + wentylator 

Front: Ilość urządzeń (typu: Wash/PC) adekwatna do wielkości zapewniająca równomierne 
pokrycie sceny białym światłem. Nie akceptujemy opraw typu PAR64. 

Ekran led min. 12m 2 max P5 wraz z realizacją i wyświetleniem wizualizacji. 

  Materiały promocyjne   
- plakaty B2 - 50 szt. , 
- zaproszenia  DL 200 szt., 
 
Obsługa i zabezpieczenia 

Płotki sceniczne 30 m ciężkich,  20 m lekkich.  
Ochrona 10 osób od 15:00 do 22:00. 
Zabezpieczenie medyczne – karetka od 15:00 do 22:00. 
Agregat prądotwórczy 80 kW wraz z obsługą.  
Zespół wykonujący muzykę szantową. 
Konferansjer wraz z Dj na cały czas trwania imprezy. 
Opłata ZAIKS.  
 

Wybranemu Wykonawcy zostanie udzielone zlecenie na wykonanie i dostawę w/w zadania.  
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TERMIN ODPOWIEDZI:  

15.07.2021 r, godz. 12:00 – Decyduje data wpływu oferty do biura.  

  

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  

24.07.2021 r.  

   

III. OPIS ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE,  

Ofertę, sporządzoną wg. załączonego wzoru, w formie pisemnej składa się osobiście lub 
przesyła pocztą do Biura LGR „Zalew Wiślany”, adres: 14-500 Braniewo, ul. Portowa 3 lub 
pocztą elektroniczną na adres info@lgrzalewwislany.pl. Na korespondencji należy umieścić 
nazwę i adres zamawiającego oraz napis: oferta do zamówienia nr 01/07/2021. Oferty 
niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych. W razie złożenia więcej niż 
jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu.  

 

 

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY:  

Cena –  100 %  

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY SKŁADANEJ OFERTY:  

W cenę propozycji należy wliczyć:  

a) koszty transportu/dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zadania 
zamawiającego,  

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy),  

c) inne koszty niezbędne do poniesienia w celu wykonania przedmiotu zamówienia,  

Zamawiający za wykonaną usługę dokona płatności przelewem w ciągu 14 dni, licząc od daty 
dostarczenia przedmiotu zamówienia, faktury VAT i protokołu odbioru przedmiotu zapytania 
do siedziby Zamawiającego.  
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VI. DODATKOWE INFORMACJE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Niniejsze zapytanie 
nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie nie podlega 
przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 
zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie 
miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów   
i treści oferty. Wszystkie przedmioty niniejszego zapytania podlegają obowiązkowemu 
znakowaniu zgodne  z wzorem i zasadami promocji projektów finansowanych z Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Księgą Wizualizacji dostępna jest na stronie 
http://lgrzalewwislany.pl/dla-beneficjenta/pliki-do-pobrania w zakładce wzory wniosków. 
Przykładowy układ logotypów znajduje się w nagłówku niniejszego zapytania.  

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego 
wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych dokumentów i treści oferty, 

 

  

Załączniki: 1. Załącznik nr 1 wzór oferty. 
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Załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowe 01/07/2021 

 

.................................................... 

(Miejscowość, data) 

.................................................... 

(Pełna nazwa Oferenta) 

 

 

.................................................... 

(Dane teleadresowe) 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Rybacka „Zalew Wiślany” 

ul. Portowa 3 

14-500 Braniewo  

OFERTA 

 

dotyczy: Zapytanie ofertowe 01/07/2021 

Odpowiadając na w/w zapytanie oferuję wykonanie całości usługi będącej przedmiotem 
zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:  

Organizacja Święta Śledzia 2021 

Lp Nazwa zadania Koszt całkowity brutto 

1. 
Degustacja potraw rybnych wykonanych przez lokalnych 
restauratorów wraz z obsługą 

  

2. Strefa dziecka   

3. Technika sceniczna    

4. Materiały promocyjne    

5. Obsługa i zabezpieczenia   

Razem: Organizacja Święta Śledzia 2021   
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Całkowity koszt zlecenia: 

Cena …………………………………………………………. 

Słownie …………………………………………………….. 

VAT (jeśli dotyczy) ……………………………………. 

 

1. Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia 
wskazanego w zapytaniu ofertowym, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty 
niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności  
i źródła ich powstania.  

 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

3. Oświadczam, że zawarte w „zapytaniu ofertowym" warunki umowy akceptuję  
i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. 
warunkach. 

 

4. Oświadczam/y, że zaoferowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za 
prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów. 

 

5. Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

6. Oświadczam/y, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 

 

7. Osoba uprawniona do kontaktów ws. oferty:  
 

…………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, nr telefonu) 

 

          …..................................................................... 

   Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta 


