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    Rzeszów, dnia 10 marca 2020 r. 

OA.261.27/2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. ZAMAWIAJĄCY:  Rzeszowski Dom Kultury 

 ul. Staromiejska 43 a 

 35-231 Rzeszów 

 NIP: 5170310021 

 

Zaprasza do złożenia ofert na: 
 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Wynajem i obsługa techniczna oświetlenia oraz nagłośnienia wraz z nadzorem energetyczny podczas 

imprezy plenerowej organizowanej w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 

przez Rzeszowski Dom Kultury dnia 21 czerwca 2020 r. w godzinach 15:00 – 24:00 na terenie Stadionu 

Klubu Sportowego Przybyszówka Montaż najpóźniej na 2 godziny przed imprezą, demontaż nie 

wcześniej niż 1 godzinę po imprezie. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Oświetlenie:  

- Par Led min 36W – 8 szt.  

- 2 reflektory 1000W do oświetlenia placu 

- sterowniki oświetlenie i kable zasilające  

Nagłośnienie: 

- system nagłośnieniowy o mocy adekwatnej do nagłaśnianej powierzchni (min. 105 dB SPL) 

- konsoleta mikserska o 24 wejściach, przewód transmisyjny 24 liniowy 

- min. 8 mikrofonów wokalnych , 4 pojemnościowe, 8 instrumentalnych 

- urządzenia peryferyjne, system monitorowy złożony z min. 4 torów monitorowych 

- okablowanie oraz dystrybucja zasilania 230V 

- odtwarzacz CD, MD oraz MP3 

        

4. INNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA : 

 

Termin płatności:  

30 dni – faktura dostarczona po realizacji każdej imprezy. 

 

Oferty:  

• Dopuszcza się zastosowanie sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego innego modelu niż 

podanego w specyfikacji, lecz nie niższej klasy (takie same lub wyższe parametry). 

 

Osoba kontaktowa: 

Jakub Borowiec tel. 500 035 519 

 

5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Pocztą na adres : Rzeszowski Dom Kultury ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, 

Osobiście: Sekretariat Rzeszowskiego Domu Kultury, 

E-mail: joanna.pelczar@rdk.rzeszow.pl 

mailto:joanna.pelczar@rdk.rzeszow.pl
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do dnia 17.03.2020 r. do godz. 12:00  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia, atesty, ubezpieczenia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie 

oferty na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent 

spełnia powyższe kryteria. 

 

6. INNE POSTANOWIENIA 

1. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania 

przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie 

możliwość nie dokonania wyboru. 

3. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została 

wybrana. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a,  

35-231 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora RDK. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie 

na adres administratora danych. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w związku  

z art. 43 i  44 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  

(o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). 

b) na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i prawidłowego 

wykonania umowy, której przedmiotem jest: Wynajem i obsługa techniczna  oświetlenia oraz nagłośnienia 

wraz z nadzorem energetycznym podczas imprezy plenerowej organizowanej w ramach Rzeszowskiego 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 przez Rzeszowski Dom Kultury dnia 21 czerwca 2020 r. w godzinach 

15:00 – 24:00 na terenie Stadionu Klubu Sportowego Przybyszówka 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej, 

oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych, oraz instytucje na mocy wiążących umów 

(np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych).  

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, oraz załącznikiem do ww. ustawy określającym okresy archiwizowania 

dokumentów, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a umowy przez 

okres 10 lat.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 

i 16 RODO; 

b) żądania usunięcia danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO);  

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że 

podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, 

7. Inne informacje: 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą 

profilowane.  
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