
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014 – 2020. 
 

          Polańczyk, dnia 02-02-2018 
                    (miejscowość) 

WS.041.5.2016                                 ZAPYTANIE OFERTOWE  

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej kwoty  

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP. 

w trybie zapytania ofertowego 

Niniejsza zapytanie ofertowe jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Solina 
ul. Wiejska 2 

38-610 Polańczyk  

Tel: 13 469 21 18 Fax: 13 469 23 21  
      

2. Rodzaj zamówienia: dostawy 

3. Nazwa zamówienia:  

Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania pn: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego 

w miejscowości Myczków wraz z dostosowaniem części pomieszczeń  

do funkcji Regionalnego Centrum Kultury 

4. Opis Przedmiotu zamówienia:  

CPV: 39100000-3, 39110000-6, 39120000-9, 51600000-8, 32323500-8, 30213100-6, 32322000-6, 30200000-1, 32321200-1 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do budynku Regionalnego Centrum Kultury w miejscowości 
Myczków tj: wyposażenie wystawiennicze, sprzęt i wyposażenie multimedialno-prezentacyjne, sprzęt komputerowy z 
interfejsem, sprzęt fotograficzny, system nagłośnienia i przetwarzania dźwięku, system monitoringu, sprzęt do digitalizacji 
zasobów muzealnych, wyposażenie meblowe biur i pomieszczeń dydaktycznych.  
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera się w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.. 
Pozostałe wymagania dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 3 wzór umowy. 
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania częściowe: 

 Zadanie nr 1 – dostawa i montaż mebli, 

 Zadanie nr 2 – dostawa i montaż urządzeń multimedialnych, 

 Zadanie nr 3 – dostawa i montaż nagłośnienia i monitoringu. 
 
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. 
Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć 
ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia tj. na część 1 zamówienia i/lub na część 2 zamówienia i/lub na część 3 
zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.  
 
Jeżeli zapisy w szczegółowym opisie zamówienia wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie sprzętu należy je 
traktować jako niezobowiązujące propozycje Zamawiającego (służące prawidłowemu zrozumieniu wymagań 
Zamawiającego, określeniu standardu, parametrów materiałów i urządzeń). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
rozwiązań równoważnych (użycie materiałów i/lub urządzeń równoważnych). Pod pojęciem równoważności należy 
rozumieć, iż zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i  opisem przedmiotu 
zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia. Założone urządzenia winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, być kompatybilne z pozostałymi 
urządzeniami tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt oraz nie mogą wpływać na zmianę 



 

rodzaju i  zakresu przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający informuje, że zaoferowane wyposażenie/sprzęt musi zostać zainstalowany/e, umieszczony/e i być gotowe do użycia w budynku 
Regionalnego Centrum Kultury w Myczkowie. 

 
 
 

5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 czerwca 2018r. wraz z okresem gwarancyjnym producenta – 

min. 24 miesiące. 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

 Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.     

 

  

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100 pkt. 

 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty 

 

 

Ocena kryterium: najniższa cena ofertowa (PC) 

PC=[CN:CB] x 100 pkt. 

gdzie: 

PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium najniższa cena ofertowa, 

CN - najniższa zaoferowana cena, 

CB - cena oferty badanej. 

8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

 Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 12 luty 2018 r. do godz. 10:00 

(pisemnie – listem lub osobiście, e-mailem ) w sekretariacie Urzędu Gminy  Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 

2 lub na adres: urzad@esolina.pl 

38-610 Polańczyk,  pok. nr. 11. 

Otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy  Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2 

38-610 Polańczyk w dniu: 12 luty 2018 r . o godz. 10:30 w pok. nr 14.  

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego  

terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, 

 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak  

i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

9. Forma złożenia oferty 

 Ofert należy złożyć pisemnie, listem, osobiście, lub  na e-mail: w zamkniętej kopercie zaadresowanej na 

Zamawiającego  

i opatrzonej napisem: 



 

 
 

„Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk” 

„ZAPYTANIE OFERTOWE” 

na „Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania pn: Przebudowa 
 i rozbudowa istniejącego budynku usługowego w miejscowości 
Myczków wraz z dostosowaniem części pomieszczeń do funkcji 

Regionalnego Centrum Kultury” 
„Nie otwierać przed 12 luty 2018 r. do godz. 10:30”. 

 

a) Opakowanie powinno gwarantować zachowanie poufności treści oferty oraz zabezpieczać jej nienaruszalność  

     do terminu otwarcia ofert. 

b) Zaleca się aby oferta była sporządzona na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego  zapytania. 
 

10. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych 

 W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

11. Informacja  o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą przez Zamawiającego 

oraz Wykonawcę pisemnie lub e-mailem na adres: Urząd Gminy  Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-
610 Polańczyk, e-mail: urzad@esolina.pl 

 2) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
 

Pan           Adam Orłowski                   Telefon: 13 469 21 18      

12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowanie lub powtórzenia czynności  
w następujących przypadkach: 

 1) nieotrzymania dofinansowania, 

 2) jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z 
prawem lub z Wytycznymi instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w 

stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. 
 3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia, i kwota ta nie może zostać zwiększona, 
 4) wystąpią inne ważne przyczyny powodujące, że wybór wykonawcy nie leży w  interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili wysłania zapytania ofertowego, 
13. Podpisanie umowy: 

  W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną 

najwyższą liczbę punktów. 
14. Spis załączników: 

 1) Zał. nr 1 formularz oferty, 

 2) Zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

 3) Zał. nr 3 wzór umowy 

 


