Jelenia Góra, dnia 28.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem
ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej
tradycji, bliżej siebie”.
1. Przedmiot zamówienia:
a)
Usługa wynajęcia sceny głównej muzycznej z atestem, osłoniętej z 3 stron i zadaszonej,
oświetlenia scenicznego, nagłośnienia (w tym montaż, demontaż) wraz z podłączeniem do prądu
oraz obsługa podczas realizacji wydarzenia 20.Wystawy Produktów Regionalnych
„Wyprodukowano pod Śnieżą”.
- Termin realizacji: 28 sierpnia 2022 r.,
- Miejsce realizacji: ul. Jana Pawła II 51 w Jeleniej Górze, plac przy Galerii Sudeckiej,
- Montaż sceny w dniu 27.08.2022 r. od godz. 21:00,
- Gotowość sceny do godz. 9:00 w dniu 28.08.2022 r.,
- Demontaż sceny po zakończeniu wydarzenia od godz. 18:30 w dniu 28.08.2022 r.
maksymalnie do godz. 9:00 dnia 29.08.2022 r.
b)
Zapewnienie prądu, wykonanie i obsługa przyłączy elektrycznych do stoisk wystawienniczych oraz
na pokazy edukacyjno-gastronomiczne wraz z okablowaniem, z bezpiecznymi najazdami i innego
niezbędnego sprzętu na potrzebę realizacji „ Polsko-czeskiego festiwalu smaków”.
Polsko-czeski festiwal smaków
- Termin realizacji: „Polsko-czeskiego festiwalu smaków” - 6 sierpień 2022 r.
w godz. 09:00 – 18:30,
- Miejsce realizacji: ul. Jana Pawła II 51 w Jeleniej Górze, plac przy Galerii Sudeckiej,
- Gotowość wykonania usługi przyłączy elektrycznych, zapewnienia prądu wraz z obsługą
do/na godz. 9:00 w dniu 06.08.2022 r.,
- Demontaż sprzętu po zakończeniu wydarzenia od godz. 18:30 w dniu 06.08.2022 r.,
- zapewnienie prądu (agregat prądotwórczy) 100 kW dla wystawców i na pokazy
edukacyjno- gastronomiczne,
- 250 m kabla siłowego,
- 75 najazdów,
- 4 skrzynki elektryczne,
- Obsługa elektryka z uprawnieniami w trakcie wydarzenia,
Usługa obejmuje koszty zużycia prądu na potrzeby realizacji festiwalu.
c)
Zapewnienie prądu, wykonanie i obsługa przyłączy elektrycznych do stoisk wystawienniczych oraz
na scenę główną muzyczną wraz z okablowaniem, z bezpiecznymi najazdami i innego
niezbędnego sprzętu na potrzebę realizacji 20.Wystawy Produktów Regionalnych
„Wyprodukowano pod Śnieżką”.

20.Wystawa Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżą”
- Termin realizacji: 20.Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”
- 28 sierpnia 2022 r. w godz. 09:00 – 18:30
- Miejsce realizacji: ul. Jana Pawła II 51 w Jeleniej Górze, plac przy Galerii Sudeckiej,
- Gotowość wykonania usługi przyłączy elektrycznych, zapewnienia prądu wraz z obsługą
do/na godz. 9:00 w dniu 28.08.2022 r.
- Demontaż sprzętu po zakończeniu wydarzenia od godz. 18:30 w dniu 28.08.2022 r.
- zapewnienie prądu (agregat prądotwórczy) 150 kW dla wystawców, na animacje, na warsztaty,
- 300 m kabla dla wystawców: w tym 5 x 10 - 100 m, 5 x 6 – 100 m, 5 x 4 -100 m
- 6 skrzynek elektrycznych 150 kW,
- zapewnienie prądu (agregat prądotwórczy) na scenę 50 kW,
- 50 m kabla siłowego: (5 x 10) - 25 m i (5 x 6) - 25 m
- 100 szt. najazdów,
- osobne zasilanie na scenę i osobne na stoiska,
- obsługa elektryka z uprawnieniami w trakcie wydarzenia.
Usługa obejmuje koszty zużycia prądu na potrzeby realizacji wystawy.
3. Istotne warunki zamówienia:
Szczegółowe parametry zamówienia zamieszczone są w ofercie wykonawcy. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Płatność w II transzach po zrealizowaniu
każdego wydarzenia zgodnie przedmiotem zamówienia, z terminem płatności do 14 dni od daty
otrzymania faktury VAT.
Kryterium wyboru oferty: 100% - zaproponowana cena.
Wydatek dotyczy realizacji projektu „Bliżej tradycji, bliżej siebie”, który jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Interreg V – A Republika Czeska-Polska 2014-2020
4. Sposób przygotowania oferty:
Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta Wykonawcy”, według wzoru określonego w załączniku
do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z załącznikami do oferty należy złożyć w sekretariacie
Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., (adres: ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra) lub
przesłać drogą mailową na adres: marta.sobolewska@karr.pl do dnia 06.07.2022 r. do godz. 10:00.
Osoba do Kontaktu: Marta Sobolewska, koordynator projektu tel. +48 75 752 75 22,
e-mail: marta.sobolewska@karr.pl
5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
−
nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana
za najkorzystniejszą,
−
zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
−
nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,
−
negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie
odbiegać od założeń budżetowych projektu,
−
zmiany terminu realizacji zamówienia,
−
unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
W załączeniu:
Załącznik nr 1: Wzór Oferty Wykonawcy
Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna
* - jeżeli występuje potrzeba określenia terminu

