
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej, Odrzechowa 1,  

38-530 Zarszyn  zaprasza do złożenia oferty. 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Organizacja przedsięwzięcia: SIMENTAL - PRZYSZŁOŚCIA POLSKIEJ HODOWLI  

 
1. UBRANIA DLA HODOWCÓW 

Opis przedmiotu zamówienia: 

130 sztuk koszulek (po 2 sztuki dla wystawcy) szt., 65 sztuk spodni, koszulki w kolorze 

białym, spodnie (ogrodniczki) w kolorze czerwonym. Na koszulkach nadruk: jeden rękaw  

logo PZHBS, drugi rękaw logo PFHBiPM na spodniach i koszulkach napis: „Dofinansowano 

z Funduszu Promocji Mleka” dla hodowców którzy będą brać udział w XV Wystawie Bydła 

Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej w dniach 23-25 sierpnia 2019 r. Wymiary 

hodowców podamy w późniejszym terminie (do 09 sierpnia 2019 r.) 

 

 

2. PLAKATY, ZAPROSZENIA NA WYSTAWĘ , KATALOGI ZWIERZĄT 

UCZESTNICZĄCYCH W WYSTAWIE, NAGRODY DLA HODOWCÓW, 

NAGRODY DLA MŁODYCH HODOWCÓW, STATUETKI, PUCHARY, DYPLOMY, 

GADŻETY 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

PLAKATY 

Plakaty 150 sztuk, formatu A2 - wg. projektu dostarczonego przez zleceniodawcę (załącznik 

nr 1). 

 

ZAPROSZENIA  

Zaproszenia- 500 sztuk, formatu składane A4 - wg. projektu dostarczonego przez 

zleceniodawcę (załącznik nr 2). 

 

KATALOGI 

Katalogi formatu A5 90 stron,150 sztuk  z okładką kolorową z nadrukiem loga organizatorów  

 

DYPLOMY 

100 sztuk, formatu A4 wraz z miękkimi otwieranymi okładkami z nadrukiem logo Polskiego 

Związku Hodowców Bydła Simentalskiego (wzór załącznik nr 3).  

 

NAGRODY DLA ZDOBYWCÓW CZEMPIONÓW I WICECZEMPIONÓW  
30 sztuk statuetek która łączna wartość będzie mieścić się w przedziale 4-5% całości 

zamówienia  z zamieszczonym logo PZHBSim i PFHBiPM ora napisem XV Krajowa 

Wystawa Bydła Simentalskiego. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą 

minimum trzech projektów statuetek. Wybór konkretnego projektu nastąpi w treści zawartej 

umowy. 
- 2 szarfy dla superczempionów w kolorach białym i czerwonym (rozłożonych podłużnie w 

dwóch pasach równej szerokości) szer. 18cm, dł. 300 cm. 



- 10 szarf dla czempionów w kolorze granatowym szer.18 cm., dł. 300 cm 

- 150 szt. flow w kolorze białoczerwonym    

Na wszystkich materiałów i nagrodach wymaga się umieszczenia napisów- Dofinansowano z: 

Funduszu Promocji Mleka i Funduszu Promocji Mięsa Wołowego 

3. OCHRONA WYSTAWY  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Ochrona od  dnia 23.08.2019 r. (piątek) od. godz. 18:00 do dnia 26.08.2019 r. (poniedziałek) 

do godz. 8:00. Łączna liczba godzin pracy pracowników służb porządkowych – 486 

roboczogodzin. Sporządzenie planu ochrony imprezy przez wykonawcę usługi. Pracownicy 

wykonujący ochronę powinni być przeszkoleni z zakresie służby informacyjnej i służby 

porządkowej. (W załączniku nr 4 harmonogram pracy ochroniarzy).  

 

4. BADANIA LEKARSKIE ZWIERZĄT UCZESTNICZĄCYCH W WYSTAWIE , 

NADZÓR WETERYNARYJNY 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zorganizuje pobranie od wszystkich wskazanych przez pracowników PFHBiPM 

sztuk bydła wytypowanych na wystawę krwi i prześle próbki do laboratorium oraz zleci 

badania w kierunku IBR/IPV oraz BVD. Na okres trwania wystawy tj. od 23-25 sierpnia 2019 

r. zatrudni 2 lekarzy weterynarii zaakceptowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

którzy sprawdzą dokumenty weterynaryjne sztuk przywiezionych na wystawę i czuwać będą 

nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych wydanych przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii oraz udzielać będą w razie potrzeby doraźnej pomocy.  

 

5. WYNAJEM TERENU OKOŁO 50 000M
2
 WRAZ Z URZĄDZENIEM 

INFRASTRUKTURY W TYM: DOSTAWA ENERGII, WODY I PASZY DLA 

ZWIERZĄT, WYNAJEM I OBSŁUGA SANITARIATÓW, ZABEZPIECZENIE 

MEDYCZNE, UPORZĄDKOWANIE TERENU 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

WYNAJEM TERENU OKOŁO 50 000M
2
 WRAZ Z URZĄDZENIEM 

INFRASTRUKTURY W TYM: DOSTAWA ENERGII, WODY I PASZY DLA ZWIERZĄT  
Wymaga się aby wykonawca dysponował terenem w Rudawce Rymanowskiej lub najbliższej 

okolicy o powierzchni co najmniej 50 000m
2
 na których możliwe będzie zlokalizowanie 

namiotów pod którymi staną zwierzęta, urządzone zostaną parkingi, infrastruktura sanitarna.  

Wykonawca przygotuje co najmniej 105 stanowisk dla bydła oraz 15 budek dla cieląt. 

Ponadto zapewni wodę w ilości co najmniej 15m
3
 w ciągu 2 dni, oraz paszę objętościową i 

ściółkę dla zwierząt. 

 

DOSTAWA ENERGII 

Zapewnienie agregatów prądotwórczych o łącznej mocy 120 KWh . 

 

WYNAJEM I OBSŁUGA SANITARIATÓW 

- wynajem koszy na śmieci poj.  120 l.  - 40 szt. 

- wynajem kabin (przenośnych toalet z zamontowaną wewnątrz umywalką) -20 szt. 

- serwis pośredni kabin w dniach 24 i 25 sierpnia 2019 r.  

- zapewnienie dyżurów czystościowych 

- serwis porządkowy i końcowy 

 

 

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE 



Wynajem 2 karetek wraz z 2 osobowym zespołem ratowników medycznych w miejscu 

organizacji imprezy w terminie : 

- sobota 24.08.2019 r. w godz. 10:00-20:00 

- niedziela 25.08.2019 r. w godz. 10:00- 18:00  

W godzinach od 20:00 w sobotę do 10:00 w niedzielę wymagany dyżur pod telefonem. 

 

6. NAGŁOŚNIENIE IMPREZY 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Wynajem, montaż i demontaż wraz z bieżącą obsługą - realizacją dźwięku i oświetlenia 

miejsca realizacji przedsięwzięcia wskazanego w tytule. 

Wykaz potrzebnego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego dla potrzeb odbycia 

przedmiotowej imprezy: 
Aparatura nagłaśniająca firmy o uznanej reputacji w postaci systemu wyrównywanego 

liniowo np. Adamson, Nexo, D&B, Electo Voice, Turbosound, JBL, L.Acousiuc., lub 

konwencjonalnego systemu MARTIN, Meyer, Turbosound, Electro Voice lub inny system tej 

samej klasy. Aparatura musi pokryć amfiteatralną widownię oraz teren z lewej, prawej i z tyłu 

sceny, na którym odbywać się będą zawody i pokazy jeździeckie. Niezbędne są mikrofony 

bezprzewodowe wysokiej klasy o dużym zasięgu. Aparatura oświetleniowa, wraz z 

niezbędnymi do zainstalowania konstrukcjami (kratownice, słupy ew. statywy o odpowiednim 

udźwigu i wysokości min. 5 m i długości min. 8 m) 
Wykaz urządzeń które powinny być użyte do wykonania usługi: 
10 x głowica MAC 700 lub odpowiednik, 10 x głowica typu Wasch LED JB A7 lub ROBE 

(dowolny wasch) 
8 x głowica typu BEAM - Clay Paky, Sharpy, Elation. 
8 x PC  
2 x Hazer (Martin lub Unique) 
1 x Follow spot 1200 lub 2000 W. 
Mile widziane Sunnstrip Active, listwy LED, PAR LED. 
W sobotę tj. 24.08.2019 r. odbędzie się projekcja znaków firmowych. Zleceniodawca ma 

pobrać i wykonać GOBA do posiadanych urządzeń (8 szt.) - każde inne Gobo. Moc 

projektorów do celów prezentacji znaków firmowych nie może być mniejsza jak 2000W na 

żarówce wyładowczej. 
Wynajem, montaż i demontaż wraz z bieżącą obsługą akustyka aparatura nagłaśniająca na 

scenie głównej, ringu oraz w miejscu promocji mięsa wołowego. Typ i marka aparatury jak w 

zestawieniu powyżej. 
Gotowość wszystkich punktów: 24.08.2019 r. (sobota) godz. 8:00, 25.08.2019 r. (niedziela) 

godz. 7:00. 
Zakończenie przewidywane jest: 24.08.2019 r. ok. godz. 24:00, 25.08.2019 r. ok  godz. 20:00. 
Wykonawca zamówienia zapozna się z ewentualnymi  riderami technicznymi występujących 

zespołów. 
 
7. WYNAJEM NAMIOTÓW WYSTAWOWYCH, RINGU, TRYBUN 

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

NAMIOTY WYSTAWOWE 

Wynajem hali namiotowej wraz z montażem i demontażem w miejscu organizacji imprezy w 

dniach 23 - 25.08.2019 r. 
Wymiary hali namiotowej 15x100m i wysokości 3 m na ścianie bocznej.  

Hala przeznaczona ma być w :  

- I części ( 15x70m) na stanowiska dla 100 sztuk bydła, 



- II części (20x20m) na ring oceny zwierząt i trybuny dla publiczności. 

Hala z oświetleniem technicznym, bez podłogi. 

 

STANOWISKA DLA BYDŁA 

Wykonanie co najmniej 100 stanowisk uwięziowych dla bydła o szer. min. 110 cm. i dł. 250 

cm. (konstrukcja metalowa), oraz wykonanie 5 stanowisk dla mamek z cielętami o 

powierzchni co najmniej 5 m
2 

każde. Zapewnienie sprzętu do dojenia krów oraz schładzalnika 

mleka na minimum 1200 l.  

 

TRYBUNY 

Wynajem wraz z montażem i demontażem trybun dla około 150 osób zlokalizowanych w 

namiocie ringu oceny zwierząt.  

 

RING 

Ring o powierzchni nie mniejszej niż 200 m
2
 zabezpieczony metalowymi barierkami. Cała 

powierzchnia pokryta trocinami o grubości co najmniej 10 cm.  

 

8. ZORGANIZOWANIE WYŻYWIENIA DLA HODOWCÓW, GOŚCI I OBSŁUGI 

Organizator zapewni możliwość realizacji bloczków żywieniowych, będących w posiadaniu 

130 osób, o wartości 100 zł/osobę/2 dni (w nominałach po 5 zł) - w co najmniej 3 różnych 

konkurencyjnych wobec siebie punktach gastronomicznych. Realizacja bloczków musi być 

możliwa w dowolnie wybranym czasie przez hodowcę lub organizatora w godzinach od 8
00

 

do 22
00 

 

 

Termin wykonania zamówienia  - od  dnia 01 sierpnia  do  27 sierpnia 2019 r.   

                           

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy oświadczą, iż: 

1) posiadają uprawnienia lub posługują się podmiotami posiadającymi uprawnienia do 

wykonywania działalności objętej zakresem zamówienia; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz przedstawią wykaz dotychczas 

zrealizowanych przedsięwzięć o analogicznym zakresie i charakterze, 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, nie posiadają zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego. 
 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny i 

doświadczenia usługodawcy -  

cena         - 95% 

doświadczenie -5% 

Kryterium „cena” punktowo oceniane będzie w skali 0-95 pkt. Liczba pkt (C) w 

powyższym kryterium liczona będzie następująco: 

 

 

                   cena oferty najtańszej 

                      C = ------------------------------- x 95 
                   cena oferty badanej 

 

 
                  liczba przedsięwzięć zrealizowanych przez oferenta 

    D = ----------------------------------------------------------------------- x 5 



            najwyższa zadeklarowana przez oferentów wartość liczbowa wyk. przedsięwzięć                    

 

 

3. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Polskiego Związku Hodowców 

Bydła Simentalskiego pod adresem: Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn lub pocztą 

elektroniczną: benes@onet.pl, simentale@simentale.pl do dnia 22.07.2019 r. 

(PONIEDZIAŁEK). 
 

4. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 23.07.2019 r. (WTOREK). 

 

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty złożone po terminie nie zostaną 

otwarte i podlegają odrzuceniu. 

 

6. Termin związania ofertą:    5    dni. W tym terminie zostanie zawarta umowa opracowana 

w oparciu o treść wyłonionej oferty.  

 

7. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego Do czynności 

podejmowanych przez Zamawiającego i dostawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny 

(Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz niniejszego zapytania ofertowego i nie podlega 

procedurom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

8. Zamawiający może dokonać zmian lub odwołać warunki udziału w postępowaniu przed 

upływem terminu do składania ofert. 

 

9. Oferent wraz z ofertą powinien dostarczyć dokument poświadczający prawo do 

dysponowania gruntem, a także dokument wykazujący umocowanie osoby podpisującej 

ofertę do reprezentacji podmiotu, w którego imieniu oferta została złożona.  

 

10. Oferent będący osobą fizyczną zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą pisemnego 

oświadczenia według wzoru z załącznika.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

mailto:benes@onet.pl
mailto:simentale@simentale.pl


 

Zamawiający: Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej  

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia ………. r. na przygotowanie, realizację 

przedsięwzięcia: SIMENTAL- PRZYSZŁOŚCIĄ POLSKIEJ HODOWLI     

 
I. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

 

a) netto: …zł słownie: …………………. złotych 00/100 

b) podatek VAT:    -   zł słownie:   -  

c) brutto: ………… zł słownie: ……………… złotych 00/100 

 

II.  Termin realizacji zamówienia: 01-27 sierpnia 2019 r.  

      Termin rozliczenia zamówienia: do 30 września 2019 r. 

 

III. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany wyłącznie przez podmioty 

posiadające niezbędne uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa.  

 

 

IV. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia. Nie posiadamy zaległości względem ZUS i Urzędu Skarbowego. 

 

V. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz zgodnie z przedstawioną ofertą – w załączeniu wykaz dotychczas 

realizowanych z udziałem oferenta przedsięwzięć o podobnym charakterze. 

 

 

 

………………………..………… 

    (data, podpis Wykonawcy) 
 
 

 


