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Zapytanie ofertowe 

Działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zapraszamy do złożenia oferty na realizacje:  
 

Obsługa akustyczna koncertu zespołu „Kasprzycki Trio” w dniu 27.09.2020r.  
 
1. Zamawiający: 
 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  
ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock                                                        
tel.: 22 782-80-70 
fax: 22 782-80-71    
www.kultura.serock.pl 
e-mail: biuro@kultura.serock.pl                           
NIP 536-191-82-71 
REGON 360467472 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia systemu nagłośnienia frontowego  
o mocy adekwatnej do miejsca realizacji koncertu (parking przed Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Serocku)  oraz zapewnienia odpowiedniej ilości torów monitorowych, 
omikrofonowania i okablowania sceny zgodnie z wymaganiami określonymi w riderze 
technicznym zespołu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. 

Wykonawca zobowiązany jest do montażu backline’u, realizacji akustycznej 
godzinnego koncertu (plus bisy) o godzinie 19:00 oraz próby technicznej w godzinach 
ustalonych z Zespołem. 

Zamawiający zapewnia: zadaszony podest sceniczny o wymiarach 4X6m. oraz dostęp 
do energii elektrycznej na potrzeby urządzeń elektroakustycznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie elementów 
stanowiska realizator (FOH) – zadaszenie, podest, stoły na sprzęt techniczny. 

 

Kryterium oceny ofert: cena 100% 

 



 

 
 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku                     tel. 22 782 80 70                                                    NIP: 536-191-82-71 
 ul. Pułtuska 35                                                                    fax. 22 782 80 71                                                   REGON 360467472  
 05-140 Serock                                                                     biuro@kultura.serock.pl                                                                                                                      
 

       BANK BS w Legionowie: 
 www.kultura.serock.pl                                                                                                              36 8013 0006 2007 0017 4118 0001                                                                                                

 

3. Termin składania ofert: ofertę w wersji elektronicznej, osobiście lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego  należy przesłać do dnia 18.09.2020r. na adres CKiCz:  
ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock. Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: 
adam@kultura.serock.pl  
 

4. Składane oferty powinny zawierać: 
- ryczałtowe kwoty netto / brutto za całość zrealizowanego zamówienia oraz specyfikację 
techniczną głównych elementów systemu nagłośnieniowego lub wskazanie Producenta i 
modelu oferowanych urządzeń  w celu potwierdzenia zgodności z Riderem technicznym..  

 

5. Forma płatności: przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy w terminie 14 
dni od daty realizacji zamówienia i złożenia faktury VAT 
 
Koszty związane z realizacją zamówienia (w tym koszt dostawy) ponosi Wykonawca. 

6. Dodatkowe informacje: 

Zamawiający wyklucza z postepowania Wykonawców powiązanych kapitałowo lub 

osobowo z Zamawiającym. 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku otrzymania 

mniej niż dwóch ofert na dane zamówienie.  

 

 

Dyrektor Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Serocku 

/Renata Mulik/ 


