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05.271.07.2021.02

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec,
województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn:
„Organizacja i przeprowadzenie interaktywnych spektakli dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczących
problematyki niskiej emisji”.

Zadanie nie jest objęte przepisami ustawy 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami), bowiem jego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł,

o której mowaw art. 2 ust. 1 pkt. 1) ww. ustawy.

Oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się z zakresem usługi określonym w dokumencie pt.
„Zapytanie ofertowe” z dnia 1 marca 2021r.., znak: 0Ś.271.07.2021.03.

Termin składania ofert: do dnia 12 marca 2021r. do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Bolesławiec
UL. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec
E-mail: urzadgminyQgminaboleslawiec.pl

Z dopiskiem: Oferta na przeprowadzenie spektakli dla dzieci o problematyce
niskiej emisji

Termin wykonania zamówienia: od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 16 kwietnia 2021r.
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Bolesławiec, dnia 1 marca 202Tr.

0Ś.271.07.2021.03

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec,

województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: „Organizacja
i przeprowadzenie interaktywnych spektakli dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczących problematyki niskiej

emisji”.

Zadanie nie jest objęte przepisami ustawy 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.

z 2019r., poz. 2019 ze zmianami), bowiem jego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, o której mowawart. 2 ust.
1 pkt. 1) ww. ustawy.

l. Zamawiający:

Gmina Bolesławiec (wiejska)
ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec
NIP: 612-16-36-303; REGON: 230821457

Powiat: bolesławiecki; Województwo: dolnośląskie
Tel: 75/732 32-21 do 23; Fax.: 75/735 17-83

Il. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiot zapytanie ofertowego obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie 18 interaktywnych spektakli dla dzieci

w wieku przedszkolnym (dla każdej grupy oddzielnie) dotyczących problematyki niskiej emisji, w następujących
jednostkach oświatowych:

=" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach - Bożejowice nr1 (2 grupy);
=" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniku - Brzeźnik 67 (2 grupy);
= Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej - Dąbrowa Bolesławiecka 43 (2 grupy);
=" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym - Kraśnik Dolny 45 (3 grupy);
=" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie - Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 (3 grupy);
=" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach - Ocice 55 (2 grupy);
=" Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieniu - Trzebień, ul. Leśna9 (2 grupy);
= Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie - Żeliszów 102 (2 grupy)

w okresie od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 16 kwietnia 2021r. w godzinach pracy ww. jednostek oświatowych. Czas

trwania jednego spektaklu winien wynosić 45-60 min. Oferent zobowiązany jest zapewnić profesjonalny zespół
aktorski (nie dopuszcza się spektakli lalkowych), własną scenografię, kostiumy, rekwizyty, oprawę muzyczną oraz

sprzęt do obsługi scenicznej (np. oświetlenie, nagłośnienie, efekty specjalne), a także własny dojazd i ewentualne

noclegi.

Ill. Wymagania, jakie winni spełniać Oferencibiorący udział w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania

usługi. Warunek będzie spełniony, jeśli Oferent wykaże na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, że

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, przeprowadził co najmniej 3 przedstawienia dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
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o tematyce ekologicznej. Wykonanie usług należy potwierdzić referencjami. Warunek ten musi być spełniony przez
Oferenta samodzielnie.

IV. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferent składa ofertę na realizację przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego

zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
Oferta musu być wypełnionaw języku polskim.

. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do

właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub przez osobę

umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych

załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii lub

kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane

przez osobę upoważnioną.
Cena za wykonanie zamówienia musi być podana w złotych polskich (liczbowo i słownie) i być zaokrąglona do

dwóch miejsc po przecinku.
Oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.

V. Termin i miejsce składania ofert:

Y Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Urząd

Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec. Koperta powinna być złożona w sposób

uniemożliwiający powzięcie wiadomości o jej treści przed jej otwarciem oraz oznaczona następująco:

Gmina Bolesławiec
ULTeatralna nr 1A
59-700 Bolesławiec

Oferta na przeprowadzenie spektakli dla dzieci o problematyce niskiej emisji

Dokładna nazwai adres Oferenta:

SIO UZ
renaersonieith owcze RETE Ehe air chAE

E-mail: ................eeeccooeeecoerorooroo eee oaeaezezze ane

Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie:
A. Na adres e-mail: urzadgminyQgminaboleslawiec.pl pod warunkiem, że oryginał oferty wpłynie do siedziby

Zamawiającego w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku)

liczonych od daty, o której mowa w pkt. 3) zapytania ofertowego. Wpłynięcie do siedziby Zamawiającego

oryginału oferty po ww. terminie będzie traktowane Jak złożenie oferty po terminie.
B. Poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePAUP). Oferta winna być wówczas

podpisana certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez osobę upoważnioną do

reprezentowania Oferenta, zgodnie z zapisami pkt. IV. ppkt. 3) zapytania ofertowego.

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 marca 2021r. do godz. 14.00. Liczy się data i godzina wpływu do

siedziby Zamawiającego.
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4) Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
7) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę - w innym przypadku taki Oferent zostanie wykluczony

z postępowaniai jego oferty nie będą brane pod uwagę (zostaną odrzucone).
8) Oferty zostaną następnie przeanalizowane pod względem spełnienia warunków, o których mowa w pkt. III

Zamawiający na tym etapie zastrzega sobie prawo żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentami w celu doprecyzowania warunków, szczegółów
realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, w tym ostatecznej ceny, w szczególności gdy cena oferty
najkorzystniejszej przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

poprawienia omyłek rachunkowych.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
12) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

VI. Kryteria wyboru oferty:

Cena - waga kryterium - 100%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostaną na stronie
internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec www.bip.gminaboleslawiec.pl w zakładce „Zamówienia Publiczne -
Postępowania poniżej 130 000 zł”.

VIII. Podpisanie umowy:

Oferent zobowiązany będzie zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego po uprzednim
uzgodnieniu.

IX. Klauzula informacyjna:

W związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1) informuję, co

następuje:
1 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu,

ul. Teatralna nr 1A, reprezentowana przez Wójta Gminy.

2. W Gminie Bolesławiec został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem można się skontaktować:

telefonicznie pod numerem 75/732-32-21, kom. 605-255-789, pisząc e-mail na adres
urzadgminyQgminaboleslawiec.pl.

3. Pana/Pani dane osobowy przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie art. 6

ust. 1 litera b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016r., rozdziału 2

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnymi art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo

zamówień publicznych.
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4. Odbiorą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa lub wynikających z zawartej umowy (Urząd Skarbowy, bank Gminy
Bolesławiec, bank Wykonawcy,w przypadku zadłużenia Wykonawcy - komornik).
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres5 lat od daty zakończenia umowy.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody).

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równieżwformie profilowania.

X. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Monika Krosondowicz-Babiasz - inspektor ds. ochrony środowiska
Tel: 75/732 32-21 do 23 wewn. 121;
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-12.00i 14.00-15.00
E-mail: m.krosondowiczQgminaboleslawiec.pl

XI. Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty.
Załącznik nr 2: Wykaz należycie wykonanych usług.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:

OFERTA - FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba: (kod, miejscowość, ulica,
nr budynku, nr lokalu)

REGON:

NIP:

Nr telefonu:

Nr rachunku bankowego:

Adres e-mail:

Wykaz i opis udzielonych pełnomocnictw do niniejszego postępowania:

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie interaktywnych spektakli dla dzieci w wieku

przedszkolnym dotyczących problematyki niskiej emisji”.

1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:

NETTO:

Słownie:

PODATEK VAT:

Słownie:

BRUTTO:

Słownie:

2. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w wymaganym terminie: od 12.04.2021r. do 16.04.2021r

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
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5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

6. Osobą wyznaczona do kontaktów w sprawie zawarcia umowy jest
Sposób kontaktu

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli

w imieniu Oferenta
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