
Na podstawie art. 701 - 701  KC 
Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku 

ogłasza przetarg na wyłączność obsługi w zakresie Wesołego Miasteczka 
podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej 

„La Scarpa Italiana”.

1. Nazwa i adres Organizatora przetargu:  
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku
ul. Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk 
tel. 67 286 27 53

Adres poczty elektronicznej i strony internetowej M-GOK:
adres poczty elektronicznej: sekretariat@mgokwyrzysk.pl
adres strony internetowej: http://www.mgokwyrzysk.pl/

2. Opis przedmiotu przetargu:  
1. Przedmiotem  przetargu  jest  wyłączność  obsługi  w  zakresie  kompleksowej  obsługi 

Wesołego  Miasteczka  podczas  XV Międzynarodowego  Festiwalu  Piosenki  Włoskiej 
„La Scarpa Italiana” 

2. Szczegółowe Warunki przetargu określa zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zamieszczony 
na stronie internetowej M-GOK: http://www.mgokwyrzysk.pl/

3. W ramach realizacji  przetargu wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich 
prac i obowiązków wymienionych w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących 
zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonej na stronie internetowej M-GOK 
http://www.mgokwyrzysk.pl/.

4. Wybrany w drodze przetargu oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy na wykonanie 
usług z organizatorem przetargu do dnia 23.06.2016 r.

3. Termin realizacji usług  : 2 i 3 lipca 2016 r.

4. Miejsce realizacji usług  : Teren przy amfiteatrze, ul. Parkowa, 89-300 Wyrzysk

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

6. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:  

a) posiadają  wymagane  przepisami  prawa uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub 
czynności objętych przedmiotem obsługi, 

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,

c) dysponują niezbędną kadrą pracowników zdolną do wykonania usługi,

d) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej,  umożliwiającej  realizację  usług 
objętych przetargiem,

e) spełniają warunki udziału w przetargu określone w  zał.  nr 1  do niniejszego ogłoszenia 
zamieszczonym na stronie internetowej M-GOK,

f) złożą  jedną  ofertę,  wypełnioną  i  podpisaną  przez  upełnomocnionego  przedstawiciela, 
zgodnie  z  treścią  zał.  nr  3  do  niniejszego  ogłoszenia,  zamieszczonego  na  stronie 
internetowej  M-GOK,  w  wymaganym terminie  pisemnie,  w  formie  oryginału.  Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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Uwaga:  Oferenci  są  zobowiązani  do  złożenia  oferty  na  oryginalnym  formularzu  oferty 
udostępnionym na stronie internetowej organizatora lub pobranym osobiście w jego siedzibie 
wraz  z  warunkami  udziału  w  przetargu.  Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest 
zapoznanie z materiałami przetargowymi. Materiały przetargowe można pobierać od dnia 

19 czerwca 2016 r. w M-GOK w Wyrzysku ul. Kościuszki 15, w godz. od 830 do 1500, za 
wyjątkiem soboty i niedzieli lub na stronie internetowej http://www.mgokwyrzysk.pl/.

Materiały przetargowe składają się z:
- wzoru  oferty  na  wyłączność  obsługi  w  zakresie  kompleksowej  obsługi  Wesołego 
Miasteczka podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa 
Italiana” (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
- istotnych  postanowień  umownych  do  umowy  na  wyłączność  obsługi  w  zakresie 
Wesołego Miasteczka  podczas  XV Międzynarodowego  Festiwalu  Piosenki  Włoskiej 
„La Scarpa Italiana”. (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
- warunków  udziału  w  przetargu  na  wyłączność  obsługi  w  zakresie  kompleksowej 
obsługi  Wesołego  Miasteczka  podczas  XV  Międzynarodowego  Festiwalu  Piosenki 
Włoskiej „La Scarpa Italiana” (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
- Programu Festiwalu (załącznik nr 4 do ogłoszenia)

7. Osoby upoważnione do porozumiewania się z oferentami:  
- Magdalena Smełsz - p.o. Dyrektor M-GOK 
- Magdalena Dura - referent ds. księgowości tel. 67 286 27 53
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:00.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:  
a) Miejsce składania ofert: siedziba M-GOK  w Wyrzysku

Termin składania ofert upływa: 20.06.2016 r. o godz. 9.00,
b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala nr 1

Termin otwarcia ofert: 21.06.2016 r. o godz. 9.00

9. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie NAJWYŻSZA cena brutto, którą   
oferent zobowiązuje się wpłacić na rzecz M-GOK – za wyłączność obsługi w zakresie 
Wesołego  Miasteczka  podczas  XV  Międzynarodowego  Festiwalu  Piosenki  Włoskiej 
„La     Scarpa Italiana”.  

10. Miejsko  -  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wyrzysku  zastrzega  sobie  prawo  zmiany   
ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym 
czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
oferty.
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