
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/MDK/ORG/2012 

z dnia 19.04.2012r. 

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro pn.: 

„Kompleksowa obsługa sanitarna imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury 

w 2012 roku obejmująca czas przygotowań i realizacji imprez” 

CPV 90.00.00.00-7 

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 113, 

poz.759 z późn. zm.) 

 

Zamawiający: 

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

tel/fax 91 321 59 49 

email: org@mdk.swinoujscie.pl 

www.mdk.swinoujscie.pl 

 

 zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

„Kompleksową obsługę sanitarną imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury 

w 2012 

roku obejmującą czas przygotowań i realizacji imprez” 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest jednostkowa cena wynajmu na 1 dzień, wraz z serwisem 

pośrednim w trakcie trwania imprezy: 

a. Kabiny sanitarnej standard, wyposażonej w: 

- pisuar 

- podajnik na 2 rolki papieru toaletowego 

- antypoślizgowa podłoga 

- zamek wewnętrzny 

- wieszak na ubranie 

- uchwyty do rąk podnoszący funkcjonalność toalety 

- zawiesia do dźwigu 

- lustro 

- wskaźnik damski/męski 

- wskaźnik wolne/zajęte 

- podwójny system wentylacji 

- bezodpływowy zbiornik z wentylacją 

b. Kabiny sanitarnej o zwiększonym standardzie, wyposażonej w:  

- zbiornik na wodę z umywalką 

- automatyczny system spłukiwania czystą wodą 

- zakryty zbiornik na fekalia (niewidoczna zawartość zbiornika) 

- dozownik mydła w płynie 

- podajnik ręczników papierowych 

- pojemnik na papier toaletowy 

- pisuar 

- lustro 

- wieszak na ubranie 

- wskaźnik damski/męski 



- wskaźnik wolne/zajęte 

- antypoślizgowa podłoga 

- zawiesia do dźwigu 

- zamek wewnętrzny 

- podwójny system wentylacji 

Cena jednostkowa ma obejmować wszystkie prace jakie są konieczne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

- dostarczenie, ustawienie i odbiór kabiny, 

- serwis początkowy kabiny (specjalistyczne środki chemiczne w zbiorniku toalety, 

materiały higieniczne, środki zapachowe oraz woda w zbiorniku, mydło i ręczniki 

papierowe przy umywalkach), 

- serwis pomiędzy kolejnymi dniami imprezy (opróżnianie zbiorników, mycie i 

dezynfekcja kabiny, uzupełnienie środków chemicznych i higienicznych); 

1. W czasie trwania umowy przewiduje się następujące imprezy: 

a) Dni Morza 

termin: 29.06 – 1.07.2012 

miejsce: Basen Północny w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 20.00 – 2.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 15.000 

b) Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2012, Świnoujście Sail 

termin: 3 – 5.08.2012 

miejsce: Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu 

czas realizacji koncertów: 18.00 – 24.00 

przewidywana liczba widzów: ogółem ok. 10.000 

Ilość imprez w okresie trwania umowy może ulec zmianie. 

2.  Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za rzeczywistą ilość wynajętych 

kabin sanitarnych. 

3. Imprezy, o których mowa w punkcie 3 a i b będą organizowane przez MDK na terenie 

miasta Świnoujścia (Basen Północny, Wybrzeże Władysława IV). 

4. Ilość kabin oraz ich lokalizacja będzie uzależniona od przewidywanej liczby 

uczestników (widzów). 

 

II. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2012r. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym 

 

      IV. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty: 

1. Prawidłowo wypełniony formularz zapytania ofertowego, przygotowany w 

oparciu o wzór podany w Załączniku Nr 1. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem 

technicznym (Załącznik Nr 2). 

3. Podpisany wzór umowy jako załącznik (wzór umowy – Załącznik Nr 3). 

 

     VI. Kryterium oceny ofert: 

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium cenowego: 

Cena = 100% 



Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom oraz uzyska najwyższą ilość punktów wyliczonych w oparciu o poniższy wzór: 

 

najniższa oferta cenowa brutto za część I pkt. 1a     X  100% = liczba punktów 

     cena brutto oferty badanej 

 

najniższa oferta cenowa brutto za część I pkt. 1b    X  100% = liczba punktów 

     cena brutto oferty badanej 

 

Wygra oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznie. 

 

 VII. Istotne postanowienia umowy: 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne za rzeczywistą ilość wynajętych kabin 

sanitarnych.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie zlecenia wystawionego na 

poszczególne imprezy. 

 

 VI. Miejsce i termin składania ofert:  

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście (pok. 

Nr 321) na adres Zamawiającego:  

Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujścia 

tel/fax 91 321 59 49 

email: org@mdk.swinoujscie.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2012 r. do godziny 12:00 

 

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 Miejski Dom Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 1/1, dnia 27 kwietnia 2012r. godz. 14:00 

VIII. Osoby uprawnione do kontaktów: 

 - Katarzyna Gawle – Kierownik Działu Organizacji Imprez 

-  Robert Miecznik – St. Specjalista Organizacji Imprez 

Tel. 91 327 87 64 

 

Załączniki: 

1. Formularz zapytania ofertowego -  Załącznik Nr 1 

2. Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem technicznym – Załącznik Nr 2 

4. Wzór umowy – Załącznik Nr 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

Dyrektor MDK 

Leon Ryszard Kowalski 


