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Załqcznik nr 3
do INSTRUKCJI WDATKoWAtvtl Śnonrow PUBLICZNYCH Z BUDZETU TEATRU

[ZARZĄDZENIE NR 9 / 2016 z dnią I0 maja 2016 r']

DTA /5 /2016

/znak sprawy wg Rejestru/

Słupsk dnia 2 sierpnia2016 r

' / ]{aała i adres lłlykonawcy /

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia pod nazwq: ,,Zakup iyposażenia scenicznego wroz z dostawq - zakup reflektorów i żarówek,,

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 styczria 2004 r. _ Prawo zamówieitpublicmych (tekst jednolity

DzU. z2015 r. poz.2764, zpóźfi.zm.) Zamawiający -
NowY TEATR im. Witkacego w Słupsku

ul. Lutosławskiego l, 76-200 Słupsk
tel. 59l 84ó-70-00 ,fax 59l 846-70-0l

zwTaca się z zap7'taniem ofertowym o cenę dostawy/usługi/robót budowlanych:

l. opis przedmiofu zamówienia:

I' Reflektory 2 kLT ze skrzydełkami - 14 sztuk

- żarówki do reflektorów 2000 I|, oprawa GY l6
cPV 3 t.50.00.00- I

o cz e kiw ane p ar ąm etry t echni cz ne :

Typ: reflektor rypu PC
Oprawa GY l6
Ząrówką 2000W
OpQka : od I I do 70 stopni
Wymiały: wysokość: 360 mm, szerokość: 490 mm, głębokość: 450 mm
Waga nie więcej niż 12 kg
kolor oprawy: czarny

Z wypos azeniem dodatkowm :

- przewód zasilajqcy, uchwyt montażowy, kratka zabezpieczjqca, rąmka nafiltr, slłzydełka, linka
zabezpieczjqca.

II. Zarówki do reflektorów w/w - 40 sztuk:
-2000w230v
-Ęwotność nie mniej niż 400 h
- oprąwa GY ]6
cPV 3t.50.00.00-t

2. termin wykonania zamówienia: sierpień 2016 r.
.1,

3. waruŃi udziaŁuw postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy. którzy spełniają warunki jn.:



1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalrrości lub c4łrności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
2) posiadają wiedzę i doświadczęnie w realizacji zamówień o zbliŻonym charakterze;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicmym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Ą majdĄą się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz:brak.

4. wykaz oŚwiadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
waruŃów udziału w postępowaniu:

- w1pełniony formularz ofertowy wg wzonr stanowiącego Załączniknr 2 do zapytania ofertowego.

- inne dokumenĘ (w formie papierowej bądź elektronicznej):

. wymagane dostarczęnie folderów, prospektów z opisami i'fotograf,rami oferowanego sprzętu, kaĘ
katalogowe producenta potwierdzaj ące paramerty oferowanych ur ządzeń,

o instrukcje obsługi w języku polskim, deklaracje CE lub ceĘfikaty bezpieczeństwa.

5. informacje o sposobie porozumiewaniasię Zamawiającego z Wykonawcami orazprzekazyvvania oświadczeń
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Drogą elektroniczną na adres i.qlodz(0nowytęatr.pl lzabela Będnarz do dnia 10 sierpnia 2016 r.

6' wymagania doĘczące wadium, jeŻeliZamawiający Żąda wniesienia wadium: nie wymagane.

7. termin mviązanta ofertą: 30 dni.

8. opis sposobu przygotowywania ofert.
- Forma papierowa
- KaŻdy Wykonawca moŻe złoĘc Ęlko jedną ofertę' której treść odpowiada treści zapytania ofertowego.
- Zamawlający nie dopuszcza możliwość składania ofert w postaci elektronicznej.
- ofenę stanowi formularz ofeĄ (sporządzony wg załącznika Nr 2) wraz z wymaganymi załącznikami'
oświadczęniami i dokumentami.
- Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tm. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszly związane z
przygotowanięm i złożęniem ofeĘ.
- oferta musi być podpisana na kazdej zadrukowanej stronie ofeĘ przez osobę (osoóy) uprawnione do
składania oŚwiadczeń woli w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z dokumęntu zawartego
w ofercie. w przypadku działania Wykonawcy przez peŁnomocników, ltaleĘ dołączyć do ofeĄ
uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. Wymaga się pieczątki nazw
Wykonawcy oraz czyte7nego podpisu lub imiennej pieczątki i podpisu osoby lub osób upowaznionych do
składania oferty.
W przypadku strony ofeĘ, która jest kopią wymaganego dokumentu wymaga się jej potwierdzęnia zgodnie z
rłymaganiami niniejszej instrukcji, dopuszczając możliwoŚć jednohotnego wskazania nazw Wykonawcy i
jednokrotnego podpisania strony ofeĘ - zf'/.ułu potwierdzenia kopii dokumentów
- oferta powinna zawierać:

. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeŻeli oferentem jest osoba prawna
lub inny podmiot,

o konięczne pełnomocnictwa jeśli są wymagane'
. datg sporządzenia ofe.ry,
. ofeĘ naleĘ składac w języku polskim,
. oferta powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskięm osoby/osb składajacych ofertę lub

podpiVy być zaopatrzone w pieczątkę/i imienne. Każda strona ofeĄ powinnabyć zaparafowanaprzez
osobę/y podpisuj ące ofertę.

. ofeĄ naIeĘ składać w dwóch zaklejonych kopertach, z których Zęwnętrzna będzie adresowana na
Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku ul.Lutosławskiego 1 76-200 Słupsk araz będzie posiadała
wyłąc znie o znac zetie'.

,,oferta: Zakup wyposążenią scenicznego wraz Z dostawq- zakup reflektorów i żarówek'', węwnętrzna będzie
zawierała ofertę oraz posiadała nazwę i adręs ofęręnta. l'

9. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
oferĘ naleĘ składać do dnia 10 sierpnia'Ż016 r do godz. 10.00 w formie pisemnej adresowane na Sekretariat
Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku ul. Lutosławskiego 1 76-Ż00 Słupsk.



10. opis sposobu obliczenia ceny:

- Cenę przedmiotu zamówienia naleĘ wskazać w formularzu ofeĘ (zał. Nr 2), w pehrej zgodności z opisem
przedmiotu zamówienia'

- Cena ofeĘ ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim Systemem płatniczym, z dokładnoŚcią do drugiego
miejsca po przecinku.

- Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtowąbez względu na sposób jej obliczenia.

- JeŻeli cena podana liczbąnie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną
słownie.

1 1' opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wybotze ofeĘ,'wraz z podaniem znaczęria
tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- kry'teria i ich maczęnię CENA :100%

- sposób oceny ofeĘ w oparciu o kryteria:

ocenie w oparciu o w/w kryeria oceny ofert poddawane są wyłącznie ofeĘ nie podlegające odrzuceniu,
złoŻone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu ustawowęmu. Zamawiający przyzna maksy,rnalna
iloŚć punktów (100 pkt.) w krytęrium CENA ofercie' która zaoferuje najniŻszą cerrę zarealizację zamówienia.
Punkty w pozostĄch ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:.

Najnizsza oferowana cena spoŚród wszystkich ważnych ofert
C: ----------- ------------- x 100

Cena oferowana badanej oferty
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicmego:

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko do Nowego Tearu im. Witkacego w
Słupsku przy ul. Jana Pawła I| 3 76-200 Słupsk.

W przypadku dostarczenia produktu wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany produktu na no\Ąy'
wolny od wad w tęrminię 4 dni od dnia zg}oszeniaprzez Zamawiającego wadliwego produktu (e-mailem lub
faksem). Wymiana wadliwego produktu nastąpi w siedzibię Zamawiającego na kosZ i ryzyko Wykonawcy.

l3. wymagania doĘczące zabezpieczlnia nalezytego wykonania umowy' jeŻeli Zamawtający Żąda wniesienia
zabezpieczenia: nie dotyczy.

14' wymagany okres gwarancji jakoŚci oraz rękojmi: min2Iata od daty odbioru przedmiotu zarnówienia;

15. termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy: do 30 dni od daty złożeniafaktury prawidłowo wystawionej;

16. okolicmoŚci istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy' jeŻeliZamawiający wymaga
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: wg
zapisów wzoru umowy stanowiącej załącnknr 3 do niniejszego zap'tania.

l 7. do oferty należry dołącz1ć aktualny dokument rejestrowy działalnoŚci gospodarczej.

18. Postępowanie o udzielenie zamówięnia jest prowadzone zgodnię Z postanowieniami INSTRUKCJI
udzielania zamówięń o wartości szacunkowei pow])żej 10 000.- zł a nie przekraczajqcej 50 000.-zł fnie
przekaczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro]' udostępnionej na Stronie interr1etowej
rvww'nowyteatr.pl w zal<ładcę przetargi oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr ló, poz. 93, zpóźn. zm.). 
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1. opis przedmiotu zamÓwrenia
2. oferta cenowa + formularz cenowy
3. wzór umowy
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