
INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH 

INS/NO/ZO-8/2017 Pulawy, U4.[][..ii]i;r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Impreza integracyjna wraz z turniejem kr^glowym dIa pracownikow 

Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 

1. ZAMAWIAJACY 
Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedzib^ w Pulawach przy Al. Tysiqclecia Pahstwa 
Polskiego 13A, 24-110 Pulawy, wpisany do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez S^d 
Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie, z sledzib^ w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego 
Rejestru S^dowego; KRS 0000113728; NIP 716 000 20 98; REGON 000041619. 

2. OPIS PRZED|V|IOTU ZAMOWEINIA 
Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie imprezy integracyjnej dIa pracownikow Instytutu 
Nowych Syntez Chemicznych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal^cznik nr 2 do 
zapytania ofertowego - Specyfikacja imprezy integracyjnej. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAI^iOWIENIA - 10 czerwca 2017 r. 

4. OCENA OFERT 
Zamawiaj^cy dokona oceny waznych ofert na podstawie kryterlum - cena 100%. 

5. INFORI^AaE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy zawiadomi Wykonawcow za posrednictwem 
poczty elektronicznej oraz zamiesci wyniki na swojej stronie internetowej www.ins.pulawy.pl 

6. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 
1) Anna Zawadzka - sprawy formalne tel. 81 473 17 62 
2) Waldemar Wawer - sprawy merytoryczne tel. 81 473 14 22. 

7. ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA 
1) Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia post^powania bez podania przyczyny. 
2} Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie dokonania wyboru 

zadnej oferty bez podania przyczyny i z tego tytulu Wykonawcom nie b^d^ przyslugiwaly 
zadne roszczenia wobec Zamawiaj^cego. 

Oferty nalezy przeslac za posrednictwem poczty elektronicznej na adres anna.zawadzkaigiins.pulawv.pl 
w terminie do 8 maja br. 

W przypadku gdy termin 10.06.2017 r., na zorganizowanie przedmiotowej imprezy b^dzie niewykonalny 
- prosz^ 0 informacji zwrotn^ o braku mozliwosci przeprowadzania imprezy w ww. terminie. 

t np. 

D Y R 

m^r Waidemar Wawer 
•rown*0ziatu Adm. - Prawnego 

ZAtACZNIKI 
1) formularz o f e r t o w y 

2) opis przedmiotu zamowienia 
3) — w z e r - u m o w y 

24-110 PUtAWY 

al. Tysi^clecia Paristwa Polskiego 13A 

tel. 81 473 14 00 • fax 81 473 14 10 

e-mail: ins@ins.pulawy.pl 

www.ins.pulawy.pl 

REGON: 000041619 
NIP: 716-000-20-98 
SAD REIONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBUNIE 
ZSIEDZIB^WSWIDNIKU 
VI WYDZIAL GOSPODARay 
KRAJOWEGO REJESTRU SAOOWEGO 
NumerKRS: 0000113728 



Zal^cznik nr 1 

INS/NO/ZO-8/2017 

OFERTA 

do zapytania ofertowego 

WYKONAWCA 

Ja/My nizej podpisani 

Adres: 

NIP REGON 

adres e-mail: 

numer telefonu: 

osoby do kontaktu z Zamawiaj^cym 

skfadamy niniejsz^ oferty dotycz^c^ zapytania ofertowego: 

Impreza integracyjna wraz z turniejem kr^glowym dIa pracownikow 

Instytutu Nowych Syntez Cliemicznych 

CENA 

netto: z\ 

VAT: z\ 

Brutto: z\ 

stownie: 

Termin ptatnosci - 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury. 

1. SKLADAMY OFERT^ na wykonanie przedmiotu zamowienia, zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
2. ZOBOWIAZUJEMY SI^ wykonac przedmiot zamowienia zgodny ze specyfikacja imprezy 

integracyjnej (zat^cznik nr 2 Zapytania ofertowego). 
3. ZOBOWIAZUJEMY SI^ wykonac zamowienie w dniu 10.06.2017 r. 
4. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si^ z istotnymi postanowieniami umowy okreslonymi w Zapytaniu 

ofertowym, nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte 
i zobowi^zujemy si^, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszq 
oferty na warunkach okreslonych w Zapytaniu ofertowym. 

5. OSWIADCZAMY, ze odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzlalalnosci 
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaj^ wpisu do rejestru lub ewidencji, jest dostepny 
w formie elektronicznej pod adresem internetowym 

Piecz^c Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy 



Za+qcznik nr 2 
INS/NO/ZO-8/2017 

SPEFCYIKACJA IMPREZY INTEGRACYJNEJ 

10 czerwca 2017 r. 

Kompleksowa impreza integracyjna wraz z turniejem kr^glowym dia pracownikow Instytutu Nowych 
Syntez Chemicznych z siedzib^ w Pulawach, w zakresie: 

1) turniej kr^glowy o Puchar Dyrektora INS; 
2) cateringu i obslugi gastronomicznej; 
3) zaplecza technicznego i logistycznego; 
4) ochrony, opieki medycznej, ubezpieczenia imprezy i uczestnikow; 
5) zespolu muzycznego graj^cego na zywo; 
5) miejsce konsumpcyjne; tawo-stoly z zadaszeniem / namioty; 
7) lokalizacja poza terenem Pulaw - max 30 km od Pulaw; 
8) termin - 10 czerwca 2017 r. 
9) czas trwania imprezy - od 16:00 do 24:00 
10) liczba uczestnikow - 200 osob. 

Menu catering 

— napoje zimne (woda, soki owocowe); 
— napoje gor^ce (kawa, herbata); 
— bufet z ciastami i tortami (8 tortow i ciasta); 
— owoce sezonowe; 
— piwo beczkowe 1 litr/osoba (Peria, Carisberg); 
— wino czerwone polwytrawne - 10 buteiek; 
— wino biale / deserowe - 10 buteiek; 

GRILL 

— prosie pieczone - 3 szt. 
— karczek marynowany w ziolach z tymiankiem; 
— kieibasa blala; 
— kietbaski grillowe; 
— kaszanka; 
— skrzydelka na ostro; 
— szaszlyki 4 rodzaje; 
— warzywa grillowane: papryka, baklazan, cukinia, pieczarki; 
— piersi z kurczaka; 
— boczek marynowany; 
— deska serow i warzyw faszerowanych na ostro; 
— deska w^dlin; 
— pierogi 3 rodzaje; 
— kocioiek z bigosem / mioda kapusta; 
— zestawy surowek i salatki; 
— zurek; 
— kosze pieczywa; 
— sosy: czosnkowy, barbecue, ziofowo-pietruszkowy, ketchup, musztarda; 
— pikle; 
— jedno / dwa dania z ryb (gor^ce lub zimne). 



Zal^cznik nr 3 

INS/NO/ZO-8/2017 

UMOWA nr INS/NO/ZO-8/2017 

zawarta w dniu 2017 r. w Pulawach pomi^dzy Instytutem Nawozow Sztucznych 
z siedzib^ w Pulawach przy Al. Tysi^clecia Pahstwa Polskiego 13A, 24-110 PuJawy, wpisany do rejestru 
przedsiebiorcow prowadzonego przez S^d Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie, z siedzib^ w Swidniku, 
VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego; KRS 0000113728; NIP 715-000-20-98; REGON 
000041619, ktory reprezentuje: 

Cezary Mozehski - Dyrektor INS 
zwanym dalej Zamawiaj^cym, 

a 

reprezentowana przez: 

- zwany dalej Wykonawcq. 

Umowa jest nastepstwem przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonanie imprezy integracyjnej 
wraz z turniejem kr^glowym dIa pracownikow Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, 

nr sprawy INS/NO/ZO-B/2017. 

§ 1 . 
Przedmiotem umowy jest wykonanie imprezy integracyjnej wraz z turniejem kr^glowym dIa 
pracownikow Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, zaplanowanej do realizacji w dniu 10.06.2017 r., 
w godzinach od 15:00 do 24:00, w miejscowosci 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowi^zuje si^ wykonac przedmiot zamowienia zgodnie ze specyfikacjq imprezy 

integracyjnej, stanowi^cej zal^cznik nr 2 Zapytania ofertowego. 
2. Powyzsze zadania Wykonawca b^dzie wykonywal osobiscie lub przez osoby trzecie. Wykonawca 

ponosi peinq odpowiedzialnosc za czynnosci wykonywane przez osoby trzecie, ktorym powierzyl 
wykonanie poszczegolnych czynnosci na rzecz Zamawiaj^cego. 

§ 3. 
1. W ramach Umowy Wykonawca zobowi^zuje si^ do wykonania na rzecz Zamawiaj^cego 

nastepujqcych swiadczeh: 
1) turniej kr^glowy o Puchar Dyrektora INS; 
2) cateringu i obslugi gastronomicznej (zgodnie z zai. nr 2 do zapytania ofertowego); 
3) zaplecza technicznego i logistycznego; 
4) ochrony, opieki medycznej, ubezpieczenia imprezy i uczestnikow; 
5) zespolu muzycznego graj^cego na zywo; 
6) miejsce konsumpcyjne: lawo-stoly z zadaszeniem / namioty; 
7) lokalizacja poza terenem Pulaw - max 30 km od Pulaw; 
8) termin - 10 czerwca 2017 r. 
9) czas trwania imprezy - od 16:00 do 24:00 
10) liczba uczestnikow - 200 osob. 

2. Wykonawca zapewnia, ze przedmiot umowy b^dzie wykonywany w sposob niepowoduj^cy 
zaklocen osob trzecich. 

§ 4 . 



1. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi profesjonaln^ dziaialnosc polegaj^ca m.in. na organizacji 
i obs+udze imprez kulturalnych, promocyjnych i rekreacyjnych oraz ze posiada nalezytq wiedz^ 
i doswiadczenie do organizacji tego typu imprez, w tym imprezy obj^tej niniejsz^ umowq. 

2. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze: 
a) osoby zatrudnione przez Wykonawcy posiadaj^ wiedz^ i odpowiednie kwalifikacje do 

wykonywania obowi^zkow obj^tych niniejsz^ umow^, 
b) posiada niezb^dne doswiadczenie know-how oraz posiada lub zapewni zaplecze techniczne 

konieczne do realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, 
c) wszelkie prace przy realizacji niniejszej umowy wykonane zostan^ na wysokim poziomie, ze 

szczegolna starannosci^ i zachowaniem wysokiej estetyki, zgodnie z zasadami sztuki dIa 
organizacji tego typu przedsiewzlQcia. 

3. Wykonawca zobowi^zuje si^ do bezwzgl^dnego wykonania umowy w terminie i godzinach 
okreslonych w § 1. Ponadto oswiadcza, ze w celu nalezytego i terminowego wykonania umowy 
zapewni pracownikow w liczbie gwarantujqcej ciqglosc pracy i brak jakichkolwiek opoznien przy 
realizacji imprezy. 

§5. 
1. 2a wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy: 

Cena: zl brutto 
Stownie: 

2. Wynagrodzenie b^dzie platne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcy. 
3. Wynagrodzenie za us+uge Zamawiaj^cy otrzyma przelewem na konto bankowe w terminie 30 dni 

od wystawienia faktury VAT. 

§6. 
1. W przypadku niezorganizowania i nieprzeprowadzenia imprezy w sposob i terminie okreslonym w 

umowie, Wykonawca zobowi^zany jest zaplacic Zamawiaj^cemu kar^ umown^ w wysokosci 
10 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust 1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku powiadomienia Zamawiaj^cego przez Wykonawcy o niemoznosci wykonania imprezy 
integracyjnej - w terminie nie krotszym niz 30 dni, traci zastosowanie zapis § 6 ust. 1 umowy. 

§ 7 . 
1. Zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszq umow^ maj^ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie spory mogace powstac na tie wykonywania niniejszej umowy b^dq rozstrzygane przez 

strony polubownie, a w przypadku nie dojscia stron do porozumienia przez S^d miejscowo 
wlasciwy dIa siedziby Zamawiaj^cego. 

4. Umowq sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dIa kazdej 
ze stron. 

Wykonawca Zamaw/aj^cy 


