
     Lublin, dnia 10 lutego 2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę transportu materiałów i sprzętu dla  Warsztatów Kultury w Lublinie w roku 

2020. 

 

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 strony internetowej www.wk.bip.lublin.eu 

Adres e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl 

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

II. Tryb postępowania: 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 2019 r., poz. 1843 ze zm.)] 

 

III. Szczegółowy opis zamówienia:  

Usługa transportu materiałów i sprzętu dla Warsztatów Kultury w Lublinie w roku 2020 z wykorzystaniem jednego 

lub większej liczby samochodów dostawczych (kontener max do 7,5t) oraz pracy dwóch lub większej liczby 

pracowników na terenie miasta Lublin oraz poza jego granicami. Zamawiający przedstawi harmonogramy transportów 

najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem realizacji usługi. We wskazanych przez Zamawiającego terminach 

Wykonawca oddeleguje pracowników tylko do dyspozycji Zamawiającego (niedopuszczalne jest, by pracownicy 

Wykonawcy w godzinach realizacji zamówienia wykonywali inne zlecenia/usługi). Usługi w dużej mierze wykonywane 

będą w godzinach wieczorowych, nocnych a także w godzinach nocnych podczas świąt i dni wolnych od pracy. 

 

Wstępny plan transportów związanych z festiwalami: 

1. Noc Kultury Noc Kultury -  6/7 czerwca 2020 r. 

Podczas kilku dni poprzedzających Noc Kultury będzie zapotrzebowanie na transport rożnych form rzeźb 

i instalacji. Głownie jeden samochód z 2 lub 3 pracownikami. 7 czerwca 2020 r. (niedziela) od godzin nocnych 

(1.00 w nocy) do ok. godziny 12.00 będą potrzebne dwa samochody dostawcze z min. 5 osobami. 

 

2. Festiwal Inne Brzmienia – 25 – 28 czerwca 2020 r.  

Zapotrzebowanie na 1 lub 2 samochody i od 3 do 6 osób pracownikami w dniach poprzedzających festiwal 
oraz dwa pojazdy i od 4 do 6 osób w dniu 29 czerwca.. 
 

3. Carnaval Sztukmistrzów – 23-26 lipca 2020 r. 

Zapotrzebowanie na 1 samochód z 2 lub 3 pracownikami w dniach poprzedzających festiwal oraz jeden lub 
dwa pojazdy i od 3 do 6 osób w dniu 27 lipca. 
 

4. Jarmark Jagielloński 21-23 sierpnia 2020 r. 

Zapotrzebowanie na 1 lub 2 samochody i od 3 do 6 osób pracownikami w dniach poprzedzających festiwal 
oraz dwa pojazdy i od 4 do 6 osób od godzin wieczornych 23 sierpnia do godzin porannych 24 sierpnia. 

 

Zamawiający informuje, że pomiędzy festiwalami możliwe będą różnego rodzaju transporty wystaw, materiałów, 

urządzeń, mebli itp. 

Materiały i sprzęt do transportu znajduje się w różnych lokalizacjach na terenie Lublina i nie tylko, w rożnych 

kondygnacjach budynków bez wind.  

Wykonawca najpóźniej 21 dni przed festiwalem poda Zamawiającemu numery rejestracyjne pojazdów w celu 

uzyskania zezwolenia na wjazd na teren Starego Miasta w Lublinie. 

Zryczałtowana cena za godzinę pracy pojazdu lub 1km poza miastem obejmować będzie koszt biletów parkingowych 

oraz opłat za przejazd drogami publicznymi w przypadku potrzeby ich uiszczenia.. 

 

 

IV. Termin realizacji:  

do 31 grudnia 2020 r. 

 



 

V. Terminy wydarzeń:  

Noc Kultury -  6/7 czerwca 2020 r.;  Festiwal Inne Brzmienia – 25 – 28 czerwca 2020 r.; Carnaval Sztukmistrzów – 23-
26 lipca 2020 r.; Jarmark Jagielloński 21-23 sierpnia 2020 r. 
Możliwe jest do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie ilości imprez organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie. 

 

VI. Ofertę należy: 

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub drogą pocztową na adres: Warsztaty Kultury w Lublinie, Sekretariat, 

ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin lub w formie elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) wysłana na adres: sekretariat@warsztatykultury.pl 

w terminie do dnia 19.02.2020 r. do godz. 15.00  

 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia zapytania ofertowego, bez wybrania którejkolwiek z ofert.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 

ofert.  

3. W przypadku kiedy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie negocjacji z oferentem w zakresie 

wynagrodzenia.  

 
 
 
 
Zatwierdził:  Dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie 
                                           Grzegorz Rzepecki 

 
Spis załączników: 
Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do OGŁOSZENIA: 
1) wzór formularz ofertowego - załącznik nr 1; 
2) KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - załącznik nr 2; 
3) wzór umowy - załącznik nr 3. 
 


