Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszy Promocji Kultury

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
dla zmówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.
I . Zamawiający:
Samorządowe Centrum Kultury
w Dzikowcu
ul. Dworska 64
36-122 Dzikowiec
Tel.17 74749029
Email: sckdzikowiec@op.pl
II. Przedmiot zamówienia:
W związku z projektem; Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej
przez Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu realizowanym w ramach Programu
Infrastruktura Kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę :
Cz. I .Wyposażenia pracowni artystycznej
Cz. II. Pieca kręgowego do ceramiki
Cz. III. Wyposażenia sali wystawienniczej
Cz. IV. Wyposażenia na potrzeby konferencji
Cz. V. Instrumenty muzyczne
Cz. VI. Meble stylizowane
Cz. VII, Replika barokowego lub klasycystycznego mebla kolbuszowskiego
Zgodnych z minimalnymi wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
III Termin:
1) Wypełniony formularz oferty ( załącznik Nr2 ) w wersji papierowej należy składać
do godz. 16.00 dnia 19.08.2019r. w biurze w Dzikowcu osobiście lub pocztą
tradycyjną na adres:
Samorządowe Centrum Kultury ,ul. Dworska 64, 36-122 Dzikowiec
z dopiskiem na kopercie ; oferta na dostawę wyposażenia na potrzeby prowadzenia
edukacji kulturalnej przez Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu
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IV Warunki udziału w postępowaniu:
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
b. znajdują się w sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
2) Dopuszcza się składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na
przynajmniej jedną część zaproszenia , maksymalnie na siedem części o których
mowa w pkt II zamówienia.
V . Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru
Zamawiającego (załącznik nr 3),
VI . Sposób obliczenia ceny.
Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze,
które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był
w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.
VII. Kryteria oceny ofert.
- cena – 100 %
VIII.. Zawartość oferty.
Oferta winna zawierać:
1) wypełniony formularz oferty cenowej (Załącznik nr 1)
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt.5,
Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie
wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.
Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
(każda strona oferty parafowana).
OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z ZAPROSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA
Z WARUNKAMI ZAPROSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym
w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.
IX. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
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terminu składania oferty.
X. Termin realizacji zamówienia.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia jednorazowo w terminie do 30.09.2019r.
XI. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:
1) nie złożono żadnej ważnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Zaproszenie opublikowano w dniu 2 sierpnia 2019 roku na stronie internetowej:
http://sckdzikowiec.com.pl/index.php
http://gminadzikowiec.pl/16-bip/91-zamowienia-publiczne.html#tresc
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego
UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na
stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz
z uzasadnieniem zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
XI. Wybór wykonawcy i sposób ogłoszenia
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszym zaproszeniu.
2. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty.
3. Informacje o których mowa w pkt.2 Zamawiający zamieści na stronie
www.sckdzikowiec.com.pl
XII. Osoba do kontaktu:
Dyrektor SCK w Dzikowcu, tel.177479029
Załączniki :
1) Specyfikacja zamawianego sprzętu – zał. Nr 1 do zapytania ofertowego
2) wzór formularza oferty cenowej – zał. Nr 2 do zapytania ofertowego
3) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1 do
oferty
4) projekt Umowy zał. Nr 2 do oferty
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

Specyfikacja zamawianego sprzętu
Cz. I. Wyposażenie pracowni artystycznej
1. Sztaluga bukowa stołowa - 10 sztuk
wysokość sztalugi: 61 cm, szerokość podstawy: 25 cm, maks. wysokość płótna:
53 cm.
2. sztaluga trójnóg drewniana – 10 sztuk , płynna regulacja wysokości
w zakresie 170-250 cm
3. Stoliki świetlicowe składane – 6 sztuk na nogach składanych. Konstrukcja
nóg w całości z kształtowników metalowych. Blat - płyta wiórowa laminowana
o grub. 25 mm lub grubsza .Wymiary blatu: 1350 x 675 mm Kolorystyka: stelaż: chrom - standardowe kolory płyt.
4. Szafa z witryną – 1 sztuka (wymiary 1850 x 900 x 400 mm), wykonana
z płyty laminowanej 18 mm, posiada 5 przestrzeni na dokumenty. Górna część
oszklona - 3 przestrzenie. Dolna część : 2 przestrzenie za szafką, której fronty
są w kształcie fali. Jeden z frontów wykonany jest z płyty kolorowej - kolor do
wyboru. Góra i dół zamykana na zamek z 2 kluczykami. Możliwość
zamontowania zamków z system klucza MASTER
5. Szafa aktowa – 1 sztuka ,wykonana z płyty laminowanej 18mm. Wymiary:
1850x900x400
6. Regał z szufladami- 1 sztuka ,wym. 800x800x400. Płyta laminowana kolor
grubość min.18mm. głębokość min. 400 mm.
7. Regał z szufladami - 1 sztuka; 1150x800x400 kolor , płyta lamin.
gr.min.18mm,
8. Ławka szatniowa wysoka z wieszakami- 2 sztuki wykonana z profilu płasko
owalnego o przekroju 38 x 20 mm, w 6 kolorach stelaża. Siedzisko i półka
wykonane z płyty laminowanej w odcieniu bukowym. Możliwość ustawiania
szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc szatnie o ławkach
z obu stron, co daje możliwość ustawiania ich na środku pomieszczenia.
Szatnia posiada stopki regulujące poziom. wym. 121 x 39 x 141-179 cm ,wys.
ławeczki 40 cm
9. Szafa z drzwiami przesuwnymi na przechowywanie instrumentów
muzycznych- 1 sztuka wys. 220 cm x szer. 280 cm, x głęb. 60cm ,
materiał płyta laminowana.
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Cz. II. Piec kręgowy do ceramiki – 1 sztuka; poj. 100 litrów, ładowany z góry,
dwupoziomowy stelaż, z możliwością, rozbudowy, Elektroniczne przekaźniki
półprzewodnikowe, ogrzewanie denne, energooszczędne, przeznaczone do codziennej
eksploatacji w pracowni ceramicznej.-

Cz. III. Wyposażenie Sali wystawienniczej
1. Mobilny tryptyk parawanowy tekstylny – 2 sztuki ,wym. 120 x 180, 3
ścianki
2. Gablota zewnętrzna wolnostojąca- 1 sztuka wym. 70 x 100 x 200 x 50 ,
Gablota ogłoszeniowa/informacyjna ,dwustronna jednoskrzydłowa lub
dwuskrzydłowa uchylana lub otwierana na boki akrylowa, hartowana. Płyta
wewnętrzna (możliwości) magnetyczna (+magnesy ,Podświetlenie LED
,aluminiowa
3. Witryna stojąca 2 sztuki - drzwi i boki gabloty wykonane z bezpiecznego
szkła hartowanego. Tył gabloty wykonany ze szkła hartowanego lub na
zamówienie z białego lub szarego spienionego PCV o gr. 8 mm. Drzwi gabloty
otwierane na boki lub a drzwi przesuwane . Na wyposażeniu cztery półki ze
szkła o gr. 6 mm. Zamykana na pojedynczy zamek patentowy. Gablota
posiadająca grubość 50 cm
4. Witryna muzealna stojąca na cokole-2 sztuki - gablota posiada od frontu
niewielkie drzwi przesuwane umożliwiające wymianę ekspozycji. Boki
gabloty wykonane są z przezroczystego pleksi. Góra gabloty wykonana jest ze
szkła hartowanego lub pleksi. Gablota posiada grubość 20 cm obraz: 265 x 150
cm, proporcje 16:9) [1 szt. x 469 zł brutto]
5. Ścianki Eco Line, systemowe, z podstawami aluminium- 6 sztuk : (wym.
104 cm x wysokość H = 200 cm • format wypełnienia 100 cm x100 cm •
format widoczny 98 cm x 98 cm)

Cz. IV. Wyposażenie na potrzeby konferencji
1. Stolik pod projektor mobilny z regulacja wysokości i konta nachylenia blatu 1 sztuka
2. Projektor krótkoogniskowy -1sztuka . LCD, lampa metalohalogenkowa,
rozdzielczość 1280x 800,kontrast 16000:1, żywotność lampy min. 5000h,
wejścia : 1 x USB typu A, 1 x USB typu B, 2 x Ilość wejść VGA, 1 x HDMI,
1 x RS232, wyjścia – 1x VGA, opcjonalny WLAN, USB Display, Wb głośnik
3. Ekran ręczny -1 sztuka , na trójnogu,wym.175 x 175
4. Ekran projekcyjny - ekran do kina domowego – 1 sztuka, elektryczny z
pilota lub z przewodu, przekątna120 cali wym. materiał: 273 x 185
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Cz. V. Instrumenty muzyczne.
1. Flet poprzeczny YFL 212 sl- 2 sztuki
2. Klarnet Yamaha YCL 450 - 2 sztuki
3. Trąbka Yamaha 4 - 1 sztuka
4. Gitara elektroakustyczna 2 C + futerał -1 sztuka
5. Gitara basowa + futerał -1 sztuka
6. Wzmacniacz do gitary elektroakustycznej -1sztuka
7. Wzmacniacz do gitary basowej -1 sztuka
8. Statywy do gitar -2 sztuki
9. Pulpity na nuty -10 sztuk
10. Perkusja -1 zestaw. W skład zestawu wchodzi: centrala 22"x16", floor tom
16"x15", Tom 12"x8", Tom 10"x7", werbel 14"x5.5", 2x tom clamp CL940L,
hardware Yamaha HW680W: statyw pod hihat HS650WA, statyw pod werbel
SS650WA, 2x statyw pod blachy CS665A, stopa FP7210A ,blachy CS665A,
stopa FP7210A .

Cz. VI. Meble stylizowane
1. Krzesła tapicerowane drewniane, stylizowane- 60 sztuk
2. Stół stylowy - 6 sztuk - wym.160 / 90 /76 cm . Materiał: drewno, kolor ciemny
( orzech lub dąb),stylizowany, ew. gięte nogi, owalny.
3. Stół stylowy -6 sztuk- wym. 76 /85 cm/ 85 cm Materiał: drewno, kolor ciemny
( orzech lub dąb),stylizowany, ew. gięte nogi, owalny
4.
Regał na książki w stylistyce XIX-wiecznej -1 sztuka- wysokość 180 cm,
szerokość 94 cm, głębokość 40 cm, rzeźbione elementy, kolor ciemny mahoń lub dąb
lub orzech
5. Komplet krzeseł w stylistyce XIX-wiecznej – 6 sztuk- materiał: drewno,
tapicerowane, 3. Stolik ( biurko) z szufladą w stylistyce XIX-wiecznej -1 sztuka ,
materiał drewno , gięte nogi, rzeźbione ornamenty, szuflad/y .
6. Fotel w stylistyce XIX-wiecznej -1 sztuka – stylizowany, rzeźbiony, tapicerowany,
drewno,
7. Komoda w stylistyce XIX wiecznej- stylizowana, rzeźbiona ,drewno, szer. min. 250 ,

Cz. VII, Replika barokowego lub klasycystycznego mebla kolbuszowskiego
- sekretera-komoda z nadstawką do pisania i przechowywania materiałów
piśmienniczych, wykonana ręcznie i pozbawiona śladów współczesnej technologii. – 1 sztuka

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszy Promocji Kultury

Załącznik Nr 2
Do zapytania ofertowego
OFERTA CENOWA
Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu
Ul. Dworska 64
36-122 Dzikowiec
Nawiązując do postępowania poniżej 30 000 euro na dostawę
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia , Cz…………………………………………..
za cenę netto ......................... zł + podatek VAT ……… % tj. .................. = cena brutto
……....………… zł (słownie:.................................................) w tym za:
Lp Nazwa urządzenia

1.

Jedn.
Ilość
miary
szt.

Cena
Cena
jednostkowa jednostkowa
netto
brutto
zł

Wartość
brutto
zakupu

zł

zł

RAZEM

zł

1. Akceptujemy czas realizacji płatności za dokonaną wycenę w ciągu 21 dni od daty
wystawienia faktury VAT.
2. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania
umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i specyfikacją techniczną
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do
właściwego przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia minimalne wymagania techniczno –
funkcjonalne określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty
upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawca:

........................................................................................

Podpisano:

........................................................................................
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Załącznik nr 1
do oferty
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2164)
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24
Prawa zamówień publicznych.
Oświadczam, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia z
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.

…………………………………………………………………………………
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy)
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Załącznik Nr 2
Do oferty
Umowa Nr …./IDK/2019 ( projekt)
Zawarta w Dzikowcu w dniu ……
pomiędzy:
Samorządowym Centrum Kultury w Dzikowcu
ul. Dworska 64
36-122 Dzikowiec
reprezentowanym przez:
Bogumiłę Kosiorowską- dyrektor,
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
………………………..
zwanym dalej Dostawcą
Zamówienia dokonano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia przez Dostawcę (w zakresie i cenach
określonych w złożonej ofercie) w związku z realizacją zadania Zakup wyposażenia na
potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej przez Samorządowe Centrum Kultury
w Dzikowcu w ramach Programu Infrastruktura Kultury ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania:
a) Dostawę sprzętu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
b) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie określonym w § 3 niniejszej umowy.
§2
1.

Dostawa

sprzętu

przez

Dostawcę

w

konfiguracji

zgodnej

z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy nastąpi do dnia 31.09.2019r.
2.

Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w Biurze Samorządowego Centrum Kultury

w Dzikowcu, ul. Dworska 64 , 36-122 Dzikowiec, według protokołu zdawczo – odbiorczego.
Strony ustaliły, że datą wykonania umowy jest data podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego.
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§3
1. Na dostarczony sprzęt i oprogramowanie zostaje udzielona gwarancja zgodnie z kartami
gwarancyjnymi.
2. Warunkiem realizacji serwisu gwarancyjnego jest okazanie przez Zamawiającego kart
gwarancyjnych.
§4
1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem kwotę w wysokości
…………………………. zł brutto, płatną w terminie 21 dni licząc od daty wystawienia
faktury. Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Za nieterminową płatność faktury Dostawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych
odsetek.
§5
1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy 5% wartości przedmiotu umowy
brutto za każdy dzień zwłoki;
b) Za niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy lub niezgodność z
wymogami zapytania ofertowego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego;
§6
1.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu.

3.

Ewentualne spory, wynikłe na tle wykonywania umowy, strony poddadzą
rozstrzygnięciu sądowi adekwatnemu do siedziby Zamawiającego.
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§7
Jeżeli w trakcie czynności odbioru prac zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia
– Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego
i jeden dla Dostawcy.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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PROTOKÓŁ ODBIORU
Sporządzony:
Miejscowość: ……………………..……data:……………………
Na podstawie: ……………………………….................................
(nr faktury/rachunku/umowy)

Pomiędzy:
Odbiorcą/zamawiającym :
Samorządowym Centrum Kultury w Dzikowcu
ul. Dworska 64
36-122 Dzikowiec
NIP 8141631540
a
Dostawcą/wykonawcą:
………………………………………………
(Nazwa i adres)

Przedmiot dostawy/zamówienia:
Lp.

Nazwa

Ilość

Nr identyfikacyjny/
seryjny/fabryczny

Miejsce
zainstalowania/składowania

Odbiorca przyjmuje/nie przyjmuje pod względem jakościowym i ilościowym przedmiot
dostawy/zamówienia.
Uwagi……………………………………………………………………………………………
Odbiorca/zamawiający:

Dostawca/wykonawca:

……………………………

………………………………
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podpis

podpis

