
DAG 5133/70/18 Jawor dnia 18.04.2018.

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY

przez Firmę Jacek Michalak BEHEMOT Agencja Artystyczna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Jagiellońskiej 58 lok.31, 03-468 Warszawa na organizację i wykonanie koncertu
inauguracyjnego przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną w Toruniu pod dyrekcją Dainiusa
Pavilionisa.

I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCY :

Muzeum Regionalne w Jaworze, ul. Klasztorna 6, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, NIP :
695-10-00-161, REGON : 000787394,  tel./ faks 0-76 8702321 , strona internetowa
www.muzeumjawor.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: organizacja i wykonanie koncertu przez Toruńską
Orkiestrę Symfoniczną w Toruniu pod dyrekcją Dainiusa Pavilionisa Prezentacja programu
artystycznego trwającego co najmniej 60 minut w dniu 13.05.2018 r. w Kościele Pokoju w
Jaworze, ul. Park Pokoju 2 o godzinie 18.00 w ramach XXIV Jaworskich Koncertów Pokoju
2018, zapewnienie obsługi technicznej Zespołu, tj. oświetlenie i nagłośnienie sceniczne,
zapewnienie transportu Zespołu na trasie Toruń-Jawor-Toruń oraz opłata za wypożyczenie
nut.

Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz.907 z późn.zm.)

III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmująca całość przedmiotu
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena oferty musi obejmować
wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej
wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty musi
być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku.

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY : CENA-100%

Oferta o najkorzystniejszej cenie otrzyma 100 pkt. Pozostałym ofertom spełniającym
wymagania przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktów oferty. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.



ocena oferty najkorzystniejszej

Wartość punktowa = -------------------------------------- x100

cena oferty oceniane

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

W dniu 13.05.2018 roku o godzinie 18.00 w Kościele Pokoju w Jaworze, ul. Park Pokoju 2
59-400 Jawor

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ ZLECENIOBIORCY :

Ofertę określającą cenę wykonania zmówienia należy złożyć na formularzu ofertowym
stanowiącym złącznik do niniejszego ogłoszenia (formularz przesłany pocztą,  lub drogą
elektroniczną).

VII. OKREŚLENIE MIEJSCA, SPOSOBU I TERMINU SKŁADANIA OFERT :

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jaworze
sekretariat z dopiskiem na kopercie pn.” Koncert inauguracyjny ” lub przesłać e-mail
(oryginał należy dostarczyć do Muzeum Regionalnego w Jaworze, ul. Klasztorna 6
59-400 Jawor) w terminie do 27.04.2018 r do godziny 10.00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej
Muzeum (www.muzeumjawor.pl). Wszyscy, którzy złożyli ofertę zostaną powiadomieni
o wyborze wykonawcy pisemnie,  lub drogą elektroniczną.

Dyrektor Muzeum

mgr Arkadiusz Muła

Załącznik:
1.Formularz ofertowy


