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Sośnicowice, 13 maja  2019r. 

   

Nr sprawy: INS.55-18/19  

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

 Zapraszamy do składania ofert na „Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci - 
dmuchańce" podczas imprezy pn. „Dożynki Gminne 2019” w dniu  07.09.2019r. (sobota). 
 
 Przedmiot zapytania: 

 "Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci - dmuchańce" podczas imprezy pn. 

„Dożynki Gminne 2019” w dniu  07.09.2019r. (sobota). w godzinach 15.00 - 19.00  na zasadzie 

wyłączności.  

1. Wymogi minimum:  

  1/ zjeżdżalnia    (przynajmniej  6m wysokości) 
  2/ kule wodne    3szt 
  3/ eurobungee   4 stanowiskowe 
  4/ dmuchany plac zabaw  

   
2.   Sposób oceny ofert: 

  a) najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana poprzez porównanie złożonych ofert, 

      kryterium:   - najniższa cena. 

 3. Oferta winna zawierać następujące dane oraz dokumenty:   
- nazwę firmy, adres, NIP, telefon, 
- rodzaj asortymentu, 
- referencje, 
- zdjęcia urządzeń 

A. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności  
w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność   
z oryginałem).  
B. Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę stosownych atestów urządzeń oraz 
ubezpieczenia OC.  
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C. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniem przez 
Wykonawcę potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do obsługi imprezy.  
D. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli  
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być 
dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.  

 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać u Mateusza Troll pod nr tel. 32 42 851 97 lub 

mailowo: instruktormgbp@sosnicowce.pl. 

4. Oferta winna być złożona w terminie od 14.05.2019r. do dnia 12.06.2019r.                                      

do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: 

- Miejsko-Gminna Bblioteka Publiczna w Sośnicowicach, 
44-153 SOŚNICOWICE UL. SZPRYNEK 1 pokój nr B.1.4 

(godz. otwarcia MGBP poniedziałku, środa i czwartek od godz. 10.00 do 18.00,  
wtorek i piatek od godz. 8.00 do 16.00) 

 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem  

„Zapewnienie atrakcji rozrywkowych dla dzieci – dmuchańce – Dożynki Gminne 2019 - 

WYŁĄCZNOŚĆ” 
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Klauzula informacyjna 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna, z siedzibą w Sośnicowicach ul. Szprynek 1. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy. 

3. Podanie przez Pani/Panaa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zawarcia i realizacji umowy. 

4. Pani/Panaa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do 

prawidłowego zrealizowania umowy oraz do wywiązania się Biblioteki z 

obowiązków finansowo-rachunkowych, sprawozdawczych i statystycznych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Sośnicowicach – e-mail: iodmgbp@sosnicowice.pl 

 


