
  Stalowa Wola, dnia 21.07.2016 r.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości
nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamówienia obejmującego: 

Dostawa z montażem siedzisk modułowych i wyposażenia do sali kameralnej 
w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miejski Dom Kultury 
ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-15-27-646

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie udzielane jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej  nieprzekraczającej  równowartości  kwoty  30  000  euro  w  Miejskim  Domu  Kultury
w Stalowej Woli.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa wraz z montażem siedzisk modułowych i  wyposażenia
w sali kameralnej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, na które składają się następujące
elementy:

1) dostawa z montażem siedzisk modułowych;
2) dostawa z montażem kotar; 
3) dostawa z montażem podłogi baletowej.
2. Informacje dodatkowe, wymagania techniczne dotyczące ww. elementów zamówienia znajdują

się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego przed złożeniem oferty

cenowej w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka i trudności, które mogą
wystąpić  podczas  realizacji  zamówienia  oraz  dokonania  ostatecznych  pomiarów  i  innych
czynności, które pozwolą Wykonawcy na późniejszy sprawny montaż poszczególnych elementów.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wizji lokalnej na etapie składania ofert Zamawiający
zobowiązuje wybranego Wykonawcę do dokonania oględzin przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia na zasadach określonych w pkt. 3 nie poźniej niż w dniu wyznaczonym na podpisanie
umowy.

5. Wykonawca  w  ramach  zaoferowanej  ceny  zobowiązany  będzie  do  wykonania  wszelkich
stosownych dostaw i montaży (przy użyciu własnego sprzętu i materiału) oraz wizyt w siedzibie
Zamawiającego  w  ilości,  którą  Wykonawca  uzna  za  niezbędną  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia, we wcześniej ustalonych wraz z Zamawiającym terminach (w tym wizji lokalnej).

6. Wykonawca  udzieli  gwarancji  jakości  na  wykonane  dostawy i  usługi  od momentu podpisania
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag:

- gwarancji jakości na konstrukcję nośną siedzisk modułowych na okres wskazany w ofercie,
- gwarancji jakości na siedziska, kotary i podłogę baletową – 24 miesiące.
7. Gwarancja  obejmuje  wady  i  usterki,  które  Zamawiający  uzna  za  istotne  i  uniemożliwiające

użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Gwarancja  na  użyte  przez
Wykonawcę  materiały,  na  które  producent  udziela  gwarancji  dłużej  niż  zaproponowana przez
Wykonawcę, ulegają przedłużeniu na okres gwarancji udzielonej przez producenta. 

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji  przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do
bezpłatnego usunięcia  wady lub jeśli  to  okaże się  niemożliwe do bezpłatnej  wymiany całości



przedmiotu zamówienia lub jego części  (jeśli  nie zaburzy to funkcjonowania całości) na nowy,
wolny od wad w terminie 20 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego z dostawą i montażem
w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

9. Wybrany  Wykonawca  wraz  z  protokołem  odbioru  przedmiotu  zamówienia  przekaże
Zamawiającemu  wymagane  obliczenia,  potwierdzenia,  atesty  i  wszelkie  inne  dokumenty  dot.
zastosowanych technologii, materiałów i wyrobów wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować w terminie do 09.09.2016 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  

zamówienia.
4. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw i usług stanowiących przedmiot niniejszego

zapytania.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenia zawarte
w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2).

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2),
b) parafowany wzór umowy (Załącznik nr 3).

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i wycenić w PLN.
4. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z 
niniejszym zapytaniem.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. Wynagrodzenie wykonawcy:
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia bez uwag.

VIII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena

Kryterium
Znaczenie

procentowe
kryterium

Maksymalna liczba
punktów, jakie może

otrzymać oferta
za dane kryterium

Opis metody przyznawania punktów

Cena 70% 70 punktów wg wzoru:
najniższa cena ofertowa
------------------------------------  x 70 = liczba pkt 
badana cena ofertowa



b)  okres  gwarancji  jakości  na  konstrukcję  nośną  siedzisk  modułowych  (liczony  w  pełnych
miesiącach, nie mniej niż  60 miesięcy) :

Kryterium
Znaczenie

procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium

Okres gwarancji jakości liczony w pełnych 
miesiącach:

 120 i więcej miesięcy – 30 punktów
 96 – 119 miesięcy – 20 punktów
 60 – 95 miesięcy – 10 punktów

30% 30 punktów

Ostateczna  liczba  punktów będzie  sumą  powyższych  kryteriów i  będzie  zaokrąglana  do  dwóch
miejsc po przecinku. 
Oferty ze wskazaną gwarancją jakości na konstrukcję nośną siedzisk poniżej 60 miesięcy zostaną
odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego.

IX. Termin i sposób składania oferty.
Dopuszcza się złożenie dokumentów podpisanych/parafowanych do dnia 26.07.2016 r. do godz. 15:00
(do wyboru jedna z poniższych opcji):

 osobiście: 
w Sekretariacie Miejskiego Domu Kultury (ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola);

 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 
MIEJSKI DOM KULTURY, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola 
z dopiskiem „Sala kameralna/MDK Stalowa Wola”;

 za pośrednictwem faksu: 
158428599;

 za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokumenty w formie skanu): 
m.plewik@mdkstalowawola.pl

X. Ocenie będą podlegać tylko te oferty, które będą:
- złożone w sposób i w terminie określonym przez Zamawiającego,
- będą zawierały wyceny wg założeń przyjętych przez Zamawiającego,
- będą spełniały warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- wezwania Wykonawców w określonym terminie do złożenia ofert dodatkowych, w przypadku gdy
zostaną przedstawione oferty o takiej samej liczbie punktów,
-  unieważnienia  postępowania  bez  podania  przyczyny,  a  Wykonawca  nie  może  wnosić  żadnych
roszczeń z tego powodu.

      XII. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia są:
Marian Wasiuta, Małgorzata Szufnarowska-Plewik – tel. 158420950, m.plewik@mdkstalowawola 

      XIII. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o tym drogą 
telefoniczną lub mailową.

XIV. Załączniki:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Formularz ofertowy
- Wzór umowy

mailto:m.plewik@mdkstalowawola.pl

