
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/MDK//2019
z dnia 21.03.2019 r.

 „Rejs promem pasażerskim na trasie Świnoujście – Ystad – Świnoujście, w ramach XXXV
Pływającego Festiwalu Piosenki Morskiej WIATRAK 2019”

CPV 60.61.00.00-7

Wartość usługi/ dostawy/ roboty budowlane nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro i dlatego, w postępowaniu nie stosuje się ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

Zamawiający:
Miejski Dom Kultury
ul. Wojska Polskiego 1/1
NIP: 855-14-92-635
72-600 Świnoujście
tel/fax 91 321 59 49
email: gosp@mdk.swinoujscie.pl
www.mdk.swinoujscie.pl

 zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Rejs promem pasażerskim na trasie Świnoujście – Ystad – Świnoujście, w ramach XXXV 
Pływającego Festiwalu Piosenki Morskiej WIATRAK 2019”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu promem liniowym pasażerskim

grupy 250 osobowej, na trasie: Świnoujście – Ystad – Świnoujście, w terminie: 
a) wypłynięcie ze Świnoujścia w dniu 17 sierpnia 2019 r. w godzinach wieczornych,
b) powrót tym samym promem w dniu 18 sierpnia 2019 r.

2. Usługa obejmuje:
a) przejazd promem T/R,
b) miejsce w kabinie dwu lub czteroosobowej, podczas trwania całego rejsu, dla wszystkich 
uczestników, 
c) kolację, śniadanie i obiad w formie bufetu dla wszystkich uczestników, wraz z obsługą 
kelnerską,
d) dyskoteka wraz z obsługą DJ-ską,
e) udostępnienie miejsca (kawiarnia, dyskoteka lub restauracja) na organizację przez 
Zamawiającego koncertów szantowych.
 

II. Termin realizacji zamówienia: 17 – 18 sierpnia 2019 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:

1. Posiadanie  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym.
Oznacza to, że wykonawca dysponuje odpowiednią jednostką pływającą oraz zasobami
ludzkimi pozwalającymi na wykonanie zamówienia. 

      IV. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:



1. Prawidłowo wypełniony formularz zapytania ofertowego, przygotowany w oparciu o 
wzór podany w Załączniku Nr 1.

2. Dowód opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej.

3.  Aktualny wypis z KRS.
4. Podpisany wzór umowy jako załącznik (wzór umowy – Załącznik Nr 2).

     V. Kryterium oceny ofert:
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

C 1 - Cena  netto za 1 osobę – 80pkt.
C 2 – każde miejsce w kabinie 2-osobowej – 0,5 pkt/miejsce
C = C1 + C2 

Wygra oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 VI. Miejsce i termin składania ofert: 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub
złożyć osobiście (pok. Nr 321) na adres Zamawiającego: 
Miejski Dom Kultury
ul. Wojska Polskiego 1/1
72-600 Świnoujście 
tel/fax 91 321 59 49
email: gosp2@mdk.swinoujscie.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019r. do godz. 12:00

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 Miejski Dom Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/1, dnia 30 kwietnia o godzinie 13:00

VIII. Osoby uprawnione do kontaktów:
 - Anna Socha Tel. 91 327 87 63
- Renata Kaźmierczak Tel. 91 327 87 61

Załączniki:
1. Formularz zapytania ofertowego -  załącznik Nr 1,
2. Wzór umowy – Załącznik Nr 2,
3. Podpisana za zgodność z oryginałem kserokopia polisy ubezpieczeniowej, 
4. Podpisana z a zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego wypisu z KRS. 

Zatwierdzam


