
Świnoujście 22.12.2012r. 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 40/MDK/ORG/2012 

z dnia 22.11.2012r. 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: 

„Wykonanie pokazu sztucznych ogni w czasie imprezy plenerowej pt. Sylwester Miejski 

2012 w Świnoujściu i Światełka do Nieba w ramach 21. Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy” 

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, 

poz.759 z późn. zm.) 

 

Zamawiający: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

tel/fax 91 321 59 49 

email: orgmdk@gmail.com 

 

 zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

„Wykonanie pokazu sztucznych ogni w czasie imprez plenerowych pt. Sylwester Miejski 

2012 w Świnoujściu i Światełka do Nieba w ramach 21. Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy” 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na realizacji pokazu sztucznych 

ogni podczas imprez plenerowych: 

1. odbywającej się na terenie Muszli koncertowej przy promenadzie w Świnoujściu, 

podczas imprezy plenerowej pt. Sylwester Miejski 2012. Pokaz powinien trwać od 8 

do 10 minut i być zsynchronizowany z podkładem muzycznym. Miejsce rozłożenia 

ładunków zostanie wskazane przez organizatora imprezy. 

2. odbywającej się na terenie pl. Mickiewicza w Świnoujściu podczas 21. Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pokaz powinien trwać minimum 5 minut i 

być zsynchronizowany z podkładem muzycznym. Miejsce rozłożenia ładunków 

zostanie wskazane przez organizatora imprezy. 

Oferta powinna zawierać scenariusz z uwzględnieniem ceny i widowiskowości pokazu.  

Firma składająca ofertę musi mieć wymagane prawem zezwolenia, ubezpieczenia oraz 

certyfikat ISO 9001:2009 na wykonywanie działalności z zakresu pokazów ogni sztucznych, 

udokumentowane filmami i dokumentami pokazy na kwotę min. 20.000,00 zł brutto, własny 

transport. W zakresie firmy leży pokrycie ewentualnych noclegów oraz uprzątnięcie terenu po 

pokazie.  

Termin realizacji zamówienia:  

1. godz. 12.00 (północ), dnia 31.12.2012/1.01.2013r.  

2. godz. 20.00, dnia 13.01.2013 
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II.  Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena  – 100%. 

 Oferta najtańsza spośród ofert wszystkich otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie 

mniej, według  formuły: 

Cn / Cof.b. x 100 = ilość punktów, gdzie: 

Cn  – najniższa cena spośród ofert 

Cof.b     – cena oferty badanej 

100  – wskaźnik stały 

Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą otrzyma zlecenie na wykonanie pokazu 

sztucznych ogni. 

 

III. Oferty należy składać: 
osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 319 (sekretariat), faksem, pocztą lub pocztą 

email: orgmdk@gmail.com do dnia 7 grudnia 2012r. do godziny 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2012r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego 

– pokój nr 321. 

IV.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Katarzyna Gawle  – Tel: 91 327 87 

64, 785 187 145 

 

 

 

 

        Zatwierdzam 

        Dyrektor MDK w Świnoujściu 

            Leon Ryszard Kowalski 
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