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Znak sprawy: WK-IV.271.4.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem drewnianych domków handlowo-

wystawienniczych na potrzeby Jarmarku Jagiellońskiego 2018 

 

I. Dane Zamawiającego 

WARSZTATY KULTURY w Lublinie 

ul. Grodzka 5a 

20-112 Lublin 

NIP 712-327-43-71 

REGON 061474549 

Nr tel./fax (81) 533 08 18 

Adres e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 17.00. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Zapytanie ofertowe [wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)]. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Wynajem wraz z montażem, demontażem, transportem i obsługą techniczną 50 sztuk 

drewnianych domków handlowo-wystawienniczych.  

1. Wymiar wewnętrzny domków ok. 3x2m, jednakże nie mniejszy niż 2,5x2 m  

2. Domek musi być zadaszony i posiadać trzy lady otwierane na zewnątrz 

3. Domek powinien mieć możliwość całkowitego zamknięcia i być wyposażony w drzwi 

zamykane na klucz bądź kłódkę. Do każdego domku powinien być dołączony klucz bądź 

kłódka z kluczem. Drzwi muszą być zlokalizowane na bocznej (krótszej) ścianie domku 

lub na tylnej ścianie. 

4. Każdy domek musi być wyposażony w co najmniej 3 krzesła.  

5. Co najmniej 20 domków powinno być wyposażonych w stół o wymiarach nie mniejszych 

niż 150x50 cm 

6. Wykonawca przez cały okres trwania najmu zapewni 2-u osobową obsługę techniczną 

domków. 

7. Domki będą ustawione na Starym Mieście w Lublinie. Na teren Starego Miasta nie można 

wjechać TIR-em. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu przed realizacją 

zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia: 

Montaż: 15-16 sierpnia 2018 

Okres użytkowania domków (termin imprezy): 17-19 sierpnia 2018 

Demontaż: od godz. 20 w dniu 19 sierpnia do godz. 10.00 dnia 20 sierpnia 2018 r. 

Miejsce realizacji zamówienia: Lublin, Stare Miasto 

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usługi zamówień uzupełniających, 

stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
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IV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem na adres: 

WARSZTATY KULTURY w Lublinie 

ul. Grodzka 7 

20-112 Lublin 

Nr fax (81) 533 08 18 

Adres e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl 

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na następujący adres: 

sekretariat@warsztatykultury.pl lub p.zieniuk@warsztatykultury.pl  

lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego 

 

 

Termin: 

Dnia 18 maja 2018 r., godz. 12.00. 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1) Cena oferty stanowi wynagrodzenie kosztorysowe. Cenę należy podać w złotych 

polskich.  

2) Cena jednostkowa za domek wraz z wyposażeniem podana w ofercie jest ceną stałą  

w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlega jakimkolwiek zamianom.  

3) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę najmu, które 

spełniają wszystkie wymagania jakościowe i ilościowe określone w ZO. 

4) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji przetargowej jak również w niej nie ujęte, a bez 

których nie można wykonywać zamówienia.  

5) Ilości te są wartościami szacowanymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo na 14 dni przed początkowym 

terminem realizacji zamówienia zmniejszenia liczby zarezerwowanych domków 

w granicach 20%.  

 

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Cena oferty – 100 % 

Punktacja: 

Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt x 100% 

 

 

 

Zatwierdził: Dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie 

                              Grzegorz Rzepecki 
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