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I. Zamawiający:  
Gminne Centrum  
Kultury i Promocji 
w Drwini z siedzibą w Grobli 
Grobla 155, 32-708 Dziewin 
tel. 12 281-70-44 
gckipgrobla@interia.pl 
adres strony internetowej: http://gckip.drwinia.pl/ 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie prowadzone o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579) 

 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest Doposażenie Domu Kultury oraz świetlic z terenu Gminy Drwinia w ramach 
projektu pn” Doposażenie Domu Kultury oraz świetlic z terenu Gminy Drwinia”. 
Realizacja projektu jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 

 
Przedmiot zamówienia składa się z 1 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający 
rodzaj i ilość asortymentu stanowiącego przedmiot dostawy znajdują się w załącznikach nr 1 ( Część 1) do 
niniejszego zapytania. 
Wspólny słownik zamówień (CPV):  
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne 
32322000-6 Urządzenia multimedialne 
Wszystkie  przedmioty oraz wyposażenie powinny być fabrycznie nowe tzn., że żadna część składająca się 

na dany sprzęt/pomoc nie może być wcześniej używana. 
 
Wykonawca zapewni bezpłatne dostarczenie, montaż i uruchomienie (sprzęt multimedialny/komputerowy) 
wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia do wskazanych  miejsc: 
 
- Świetlica w Drwini - urządzenie wielofunkcyjne 1 szt  

 
IV. Termin wykonania zamówienia  

1. Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane w następujący sposób: 

- wszystkie części zamówienia do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

Termin wykonania zamówienia będzie liczony od dnia następnego po dniu podpisania umowy. 

 

V. Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:  

mailto:gckipgrobla@interia.pl
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1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  odpowiednim  potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. Nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,  
5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, 
6. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  
7. Nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; 
komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego 
osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku                                       
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  
8. Nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów                                         
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

VI. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału  w postępowaniu:  

1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2) Oświadczenia Wykonawcy              

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 )do niniejszego Zapytania ofertowego.  

VII. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:  

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wybrane lub wszystkie części zamówienia. Oferty 

opiewające na więcej niż jedną  część zamówienia zawierające zastrzeżenie Wykonawcy, iż oferta może zostać 

przyjęta jedynie w całości tj. w odniesieniu do wszystkich wymienionych części, zostaną odrzucone.  

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.  

4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 

(w takim przypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione              

w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.  

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia – zgodnie z załącznikiem  

nr 2 do zapytania ofertowego,  

b) oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych – zgodnie z załącznikiem nr 3 

zapytania ofertowego,   

c) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie                              

z załącznikiem nr 4 zapytania ofertowego 

d) pełnomocnictwo potwierdzające prawo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę 

składa pełnomocnik Wykonawcy.  
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6. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem 

terminu na składanie ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.  

 

VIII. Sposób obliczenia ceny dla każdej części:  

1. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia w danej części, na którą składa 
ofertę, niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

2. Zaproponowana i ustalona w ofercie cena dla każdej części powinna być obliczona jako całkowita cena 
brutto (z podatkiem VAT). 

3. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia tym m.in. koszty transportu, 
szkolenia (jeśli wymagane), montażu (jeśli wymagane), serwisu w okresie gwarancji itp. 

4. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę 
w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ceny ostatecznej ustalonej przez wykonawcę w 
ofercie.  

5. Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji 
Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.  

6. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia (cen jednostkowych) przez okres realizacji 
zamówienia. 
 

IX. Kryteria oceny ofert  

1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
a) Cena – 100 %  
Razem: 100%  
 
 
2. Opis sposobu kryterium oceny ofert:  
Kryterium cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty (wartość brutto) podanej przez 
Wykonawcę na formularzu ofertowym w zakresie danej części. Punkty za kryterium cena oferty oblicza się wg 
poniższego wzoru:  
                              cena najniższa spośród złożonych ofert 
Wartość punktowa = --------------------------------------------------- x 100 pkt  
                                     cena oferty badanej  
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku. W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  
3. Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium cena oferty.  
4. Opis sposobu obliczania oferty:  
a) Wykonawca określa cenę ryczałtową (wartość brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez 
wypełnienie formularza ofertowego w zakresie danej części  - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
b) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu 
zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego.  
c) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w zakresie danej części odpowiadającą wszystkim 
postawionym przez niego wymogom i na podstawie kryterium oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu 
ofertowym.   
 
X. Miejsce i termin składania ofert:  
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1. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – 

pokój nr 1 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ”Oferta na: Doposażenie Domu Kultury oraz świetlic z terenu 

Gminy Drwinia” zadanie częściowe nr……………………………………… 

2. Termin składania ofert do - 25.11.2019 roku do godziny 09.00.  

Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały 

rozpatrzeniu.  

XI. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:  

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:  
Radosław Brydniak – Dyrektor GCKIP  - tel. 12 281-70-44 
 
XII. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert. 

 

XIII.  Warunki płatności:   

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego.  

3. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa umowa na 

wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

XIV. Sposób poinformowania o wynikach postępowania 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej http://gckip.drwinia.pl/ 

 

XV. Załączniki do zapytania ofertowego:  
1. Opis Przedmiotu Zamówienia (Część 1) 
2. Formularz Oferty  
3. Oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych 
4. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
 

XVI. Pozostałe informacje:  

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny                              
z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia dodatkowego.  



    
  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 
5. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie pisemnej umowy. 
6. Wzór umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy po wyborze 

oferty.  
7. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od 

wyników postępowania.  

8. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do zlecenia wykonania dostawy. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. W 

przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie 

internetowej. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów 

oraz do wyjaśnienia treści złożonej oferty. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistej omyki rachunkowej oraz powiadomienia o 

tym Wykonawcę.  W przypadku gdy wykonawca na piśmie nie zgodzi się na dokonane poprawki jego 

oferta w zakresie tej części nie będzie rozpatrywana. 

12. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania i uruchomienia dostarczonego wyposażenia. 

14. Dostarczona wyposażenie winno być zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z 
niezbędnym oprogramowaniem, okablowaniem, gwarancją - zgodny ze złożoną przez siebie ofertą. 

15. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi instruktaż z zakresu obsługi 
dostarczonego wyposażenia.  

16. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach oraz transportem 
zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami 
pogodowymi, uszkodzeniem, itp. 

 


