Toruń, dnia 27.02,2018

ZAPYTAN|E oFERToWE NR 0/2018

Toruń, NlP: 956 2I7 żg 1"7 zaprasza do
Fundacja Biuro Kultury, ul, Św, Ducha żalż,87-IO0
sprzedażybi]etówna2koncerty,(otwierający
składania ofert cenowych na usługę
Tofifest
16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
i zamykający) oraz obsługę stacjonarną
w terminie żO-ż8.LO.ż018r w Toruniu,

l.

opis przedmiotu zamówienia
L. Przedmiotem zamówienia jest:

a)usługa_systemkasowydosprzedażybiletównaprojekcjefilmoweoraz
2 koncerty festiwaIowe

(

otwarcia i zamknięcia)

Festiwalu Filmowego
b) obsługa stacjonarna 16. Międzynarodowego

Tofifest

na koncert

otwarcla

w terminie 2O-ż8,tO,ż0],8 r w Toruniu

1. sprzedaż biletów online oraz sprzedaż w

2.

przedsprzedaży

(20.10.2018) i zamknięcia (27,10,2018) festiwalu
kasowe):
stacjonarna obsługa kasy (2 stanowiska
zestawów biletowych oraz rezerwacja
bezpośrednia sprzedaż: biletów, karnetów,

a)

miejsc na pokazy filmowe,

Wprzypadkukarnetówizestawówbiletowychrównieżwydawaniebiletów

b)

c)

d)

zerowych dla ich posiadaczy;
systemie online;
sprzedaż biletów na pokazy filmowe w
sprzedaż karnetów online z przedsprzedażą;
_ zapewnienie oraz udostępnienie
kontroIa biletów podczas trwania imprezy
kodów;
obsłudze festiwalu terminati do wczytywania

Dodatkowo:

systemu kasowego oraz w przypadku
możliwośćsprzedawania za pośrednictwem
materiałów/produktów reklamowych
obsługi stacjonarnej, również w kasie biletowej
itp,
festiwalu jak np. koszulki, katalogi, plakaty

ll,

krvteria ocenv
na podstawie następującego kryterium:
zamawiający dokona oceny ważnych ofert
prowizji od sprzedaży biletów
cena brutt o _ Looo/ow tym wielkość

L.

lll.
L.
2.
3.

Forma. Termin i Mieisce złożenia ofertv

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
contact@tofifest.pl nie później niż do dnia 29.03.2018 do godziny 18:00 ostatni
Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 08.04.2018 do godziny ].5:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania z ofertą wynosi 180 dni licząc od ostatecznego terminu składania
ofert.

4. Zamawiający może przedłużyćprzedłużyćtermin przesyłania ofert,

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści informację na swojej

5.
6.
7.

stronie internetowej.
Wykonawca może przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający złożyzamówienia i Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą
ofertę.
Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony zamawiającego jest Marta Pisarska
(tel. 56 652 żo 10, email: contact@tofifest.pl).

lv. lnformacie dotvczace wvboru ofert

O wyborze

najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich
Wykonawców, którzy zlożyli oferty.

v. przesłanki odrzucenia ofertv
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1,. Jej treśćnie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Zostanie złożonapo terminie składania ofert.

3.

Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów

vl. unieważnienie postepowania
Zamawiający unieważni postępowanie gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, nie zostanie złożona
żadna oferta lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest przetargiem w rozumieniu art. 70 Kodeksu Cywilnego

nie je$

równoznaczne, ze złoźeniemzamówienia przez
Zamawiającego i nie łączy się z konieczn&cią zawarcia przez niego umowy"
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