
Łukta 09.05.2021r. 

Zamawiający: 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie 

ul. Kościelna 2b 

14-105 Łukta 

NIP:  7412125068 

Tel. 89 6466464 

mail. dyrektor@goklukta.pl 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące kompleksowej obsługi technicznej koncertu z okazji „Dni Łukty 2022 w dniu 

16.07.2022 r. w Łukcie, na terenie przy boisku gminnym, ul Mazurska.  

 

I. Informacje ogólne: 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie zaprasza do złożenia ofert na wynajem sceny, 
nagłośnienia, oświetlenia, namiotów na garderoby, wraz z obsługą podczas imprezy 

plenerowej „Dni Łukty 2022”, która odbędzie się 16.07.2022 r. w  Łukcie na terenie przy 

boisku gminnym  ul. Mazurska. 

 

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Do niniejszego postępowania ma zastosowanie Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 28.12.2020 r. w sprawie udzielania zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 130 000 zł. 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu 

zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, a w 

sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny. 

4. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający udostępnia zapytanie ofertowe na stronie internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury w Łukcie. 

 

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie 

ul. Kościelna 2b 

14-105 Łukta 

NIP:  7412125068 

Tel. 89 6466464 

mail. dyrektor@goklukta.pl 

 

2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  

- Anna Czubkowska – tel. 89 6466464 

mailto:dyrektor@goklukta.pl
mailto:dyrektor@goklukta.pl


III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowym zabezpieczeniu 

od strony technicznej przebiegu imprezy oraz występu artystów, tj. montażu, demontażu 

sceny, nagłośnienia, oświetlenia, namiotów na garderoby i obsługą podczas imprezy 

plenerowej „Dni  Łukty 2022”, która odbędzie się w Łukcie na terenie przy boisku gminnym  

ul. Mazurska. 

 

Szczegółowy opis zamówienia: - Specyfikacja wg wytycznych załącznika nr 1. 

 

IV. Zawartość oferty: 

 

Cena ryczałtowa brutto za wykonanie kompleksowej obsługi technicznej imprezy plenerowej 

„Dni Łukty 2022”  

 

V. Sposób oceny ofert: 

Najkorzystniejsza oferta z załącznikami zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych 

ofert, kryterium: 100% cena brutto za całość usługi. 

 

VI. Czas realizacji: 

16 lipca 2022 roku,  

Gotowość sceny, nagłośnienia, oświetlenia, namiotów o godz. 14:00. Zakończenie imprezy   

17 lipca 2022 r. ok. godz. 1:00. Miejsce realizacji: teren przy boisku gminnym ul. Mazurska. 

 

VII. Termin płatności za wykonanie usługi: 

14 dni po dostarczeniu faktury VAT na wskazany rachunek bankowy  

 

VIII. Wymagania Zamawiającego dotyczące terminu i formy złożenia ofert: 

 

1.Ofertę w wersji papierowej należy składać osobiście w siedzibie GOK w Łukcie  

ul. Kościelna 2b 14-105 Łukta, lub przesłać mailem na adres: mail. dyrektor@goklukta.pl 

 do dnia 24 maja 2022 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do recepcji GOK lub na 

maila.  Z dopiskiem „Technika – Dni Łukty 2021” 

 

2.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dn. 26 maja 2022 r. do godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego –  GOK w Łukcie. 

3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wynikach wszystkich oferentów (mailowo lub 

telefonicznie).  

4.Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.  

5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

Zał. Nr 1 – Rider techniczny 
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