
Kwidzyn, dnia 20 listopad 2020 r. 
GOK.11.2020 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, na podstawie §5 ust. 1 pkt 3 i §8 regulaminu udzielania 
zamówień w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości 30 000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12/14 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kwidzynie z dnia 14 listopada 2014 r., prosi o złożenie oferty cenowej na: 

 
Zakup i dostawa fabrycznie nowej sceny mobilnej z zadaszeniem (wraz z  przeszkoleniem 4 osób wskazanych 

przez Zamawiającego w zakresie montażu i demontażu) 
 

1. Zamawiający:  
Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn, biuro Kwidzyn ul. Grudziądzka 
30, 82-500 Kwidzyn 

 
2. Termin realizacji zamówienia:  

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Zamawiającego na adres: Mareza, ul. Długa 4a, 82-500 Kwidzyn, w terminie 
do 28 grudnia 2020. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia:   

 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Zakup i dostawa fabrycznie nowej sceny mobilnej z zadaszeniem (wraz z  przeszkoleniem 4 osób wskazanych 
przez Zamawiającego w zakresie montażu i demontażu), o poniższych parametrach: 

1) wymiary sceny mobilnej przygotowanej do transportu (jako przyczepa): 
a) długość sceny mobilnej: min. 9,0m – 10,0m,  
b) szerokość sceny mobilnej: min. 2,4m - 2,5m, 
c) wysokość sceny mobilnej: 3,2m – 3,6m. 

2) wymiary sceny mobilnej po rozłożeniu: 
a) długość sceny mobilnej 8m, 
b) szerokość sceny mobilnej: 6m,  
c) wysokość sceny mobilnej: do 5m – dopuszczalna tolerancja do 0,5m.  

3) dane techniczno – konstrukcyjne oraz wymogi Zamawiającego. 
a) typ dachu: profilowany (łukowy) wraz z łukowymi skrzydłami na nagłośnienie, 
b) powierzchnia sceny: 48m2, 
c) wysokość od podłoża do sceny: 1,0m – 1,3m z możliwością ręcznej regulacji, 
d) podest sceniczny złożony z 3 części, z których jedna jest na stałe mocowana do ramy, a dwie są 

ruchome, 
e) podłoga sceny: płyta antypoślizgowa, wodoodporna, atestowana, 
f) dach rozkładany, manualno-hydrauliczny sposób podnoszenia dachu, 
g) pokrycie dachu: atestowana plandeka PCV 650g/m2 w kolorze niebieskim, 
h) boczne skrzydła dźwiękowe, 
i) konstrukcje metalowe: aluminiowe lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 
j) siatki kotarowe boczne, na skrzydła dźwiękowe, i tylne (horyzont) przepuszczające powietrze  

w kolorze czarnym, 
k) maskownica sceny wykonana z plandeki PCV 650g/m2 w kolorze określonym w umowie, 
l) barierki zabezpieczające boki i tył sceny, 
m) schody z poręczami do wejścia na scenę – 2 szt., 
n) rama przyczepy wykonana z profili stalowych podparta na dwóch, trzech osiach, stabilizowana za pomocą 

podpór, całość zabezpieczona antykorozyjnie, 
o) hamulec najazdowy, 
p) przyczepa wyposażona w skrzynkę narzędziową z kluczem do kół, kołem zapasowym, gaśnicą, trójkątem 

ostrzegawczym, 



q) dopuszczalna masa całkowita: 2500kg, 
r) olinowanie na tył i bok sceny, 
s) pokrowiec na scenę mobilną, 
t) scena mobilna powinna posiadać świadectwa homologacji na wszystkie elementy konstrukcyjne, musi 

posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty zgodne z polskimi normami BHP  
i PPOŻ, 

u) przyczepa ze sceną mobilną winna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego  
i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, 

v) wykonawca zapewni w ramach zamówienia pokaz montażu sceny oraz szkolenie z obsługi  
z prawidłowego montażu i demontażu mobilnej sceny dla 4 pracowników Zamawiającego, 

w) minimalna gwarancja 2 lata, w zakres gwarancji wchodzą przeglądy techniczne zgodne  
z zaleceniami producenta, 

x) instrukcja użytkowania i eksploatacji w języku polskim. 
 

4. Termin związania z ofertą:    30 dni 
 

5. Warunki płatności: 
 
Rozliczenie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturą końcową. Faktura końcowa będzie wystawiona po 

odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz po przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników. Wypłata 
należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z konta Zamawiającego przelewem niezwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, po podpisaniu 
protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony.  

 
6. Opis sposobu obliczania ceny: 

 
Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty złożonym przez Wykonawcę. 
Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego 
zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty (włącznie z dostawą), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia 
wraz z m.in. podatkiem VAT, upustami i rabatami. 

7. Kryterium ceny 

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów : 

Cena – 100% 

Oferta z najniższą wartością otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100 punktów. 

Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. 

Wyliczenie punktów odbędzie się według poniższego wzoru: 

W = Wmin / Wof   x 100 

W – wartość punktowa danej oferty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Wmin – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert (łącznie z podatkiem VAT w PLN), 

Wof – cena ocenianej oferty (łącznie z podatkiem VAT w PLN). 

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

 
 



8. Miejsce i termin składania ofert 
 

Ofertę na realizację przedmiotu zamówienia należy składać do dnia 25 listopada 2020 r. do godz. 12:00 na adres 
poczty elektronicznej: krzysiek@gokkwidzyn.pl, bądź osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie,  
ul. Grudziądzka 30 (pokój nr 37). 

W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, ofertę należy zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem 
przed terminem wyznaczonym na składanie ofert, np. umieszczając treść oferty elektronicznej w załączniku 
do wiadomości. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki, w przypadku nie zastosowania się Wykonawcy 
do powyższych zaleceń. 

Informacja o złożonych ofertach oraz wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłana mailem do Oferentów. 
 
 

9. Informacje dodatkowe: 
 

1) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem postępowania określonym przez Zamawiającego, tj. GOK.11.2020. 

2) Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan Krzysztof Lis, tel. 55 275 94 70, tel. kom. 605 039 799,  
e-mail: krzysiek@gokkwidzyn.pl. 

3) Składanie oferty: 
a) Wykonawca złoży Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

tj. poprzez: 

 złożenie wypełnionego i podpisanego  Formularza Ofertowego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),  
ze specyfikacją obejmującą daną wycenę. 

 złożenie pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 
b) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
c) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) 

do reprezentowania Wykonawcy.  
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania w każdej chwili do dnia 

zawarcia umowy bez podania przyczyny. 
5) Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy - w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty 

wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty w siedzibie 
Zamawiającego. 

 
 
 
 
 

/-/ Krzysztof Lis 
 
 

Zastępca Dyrektora Gminnego        

Ośrodka Kultury w Kwidzynie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy. 

 



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

GOK.11.2020 

Formularz ofertowy 

OFERTA 

 

Pełna nazwa i adres siedziby podmiotu składającego ofertę: 

 

………………………..…………………………………………………………………………………….………. 

 

Miejscowość ……………………………………………………………………..  kod ……………..…………. 

ul. …………………….……………………………nr …….……… województwo: ………….……..………... 

e-mail: ………….…………………………            tel. kontaktowy ……….………………..……....  

REGON ……………………………………………       NIP ………………..…………………….…………… 

 

 

Składając ofertę oświadczam/y, iż posiadamy odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie 
do realizacji niniejszego zamówienia, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej pozwalającej na realizację niniejszego zamówienia. 

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie na 

Zakup i dostawa fabrycznie nowej sceny mobilnej z zadaszeniem (wraz z  przeszkoleniem 4 osób 

wskazanych przez zamawiającego w zakresie montażu i demontażu), oferuję/my wykonanie 

zamówienia w następującej cenie: 

 

 

Łączna cena oferty brutto: ………………………….. PLN 

 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Termin wykonania: …………………. 

 

 

                                                                                           ………………………………………………. 
                                                                                                                              (podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy) 



Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego 

GOK.11.2020 
 

Umowa nr GOK.11.2020 

 

Zawarta w dniu ……... w Kwidzynie, pomiędzy: 

………. 

reprezentowanym przez:……, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

a 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kwidzynie z siedzibą w Marezie, ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn, 

adres do korespondencji: ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP – 581-180-94-42,  

REGON – 192893434, reprezentowanym przez dyrektora Norberta Cesarza, zwanym dalej 

„Zamawiającym”. 

wyłonionym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawa fabrycznie 

nowej sceny mobilnej z zadaszeniem (wraz z  przeszkoleniem 4 osób wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie montażu i demontażu), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowej sceny mobilnej z zadaszeniem 

model….. (wraz z  przeszkoleniem 4 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie montażu  

i demontażu), i jej dostawa do Zamawiającego (tj. na adres w Marezie przy  

ul. Długiej  4a, 82-500 Kwidzyn), o parametrach i wyposażeniu zgodnym z zapytaniem ofertowym  

z dnia 20.11.2020 r., nr GOK.11.2020, pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowej sceny mobilnej  

z zadaszeniem (wraz z  przeszkoleniem 4 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 

montażu i demontażu) oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………r. 

2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że scena mobilna będąca przedmiotem umowy jest w pełni sprawna  

oraz nie posiada wad fizycznych ani prawnych. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na adres wskazany 

w § 1 ust. 1 w terminie …. dni od podpisania niniejszej umowy. Termin ten upływa   

z dniem 28 grudnia 2020 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy za cenę ……. brutto (słownie: …… 

00/100 złotych), w tym należny podatek VAT w wysokości ……. zł  (słownie: …… 00/100 złotych). 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 



2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia sceny  

z wyposażeniem z wyprzedzeniem nie krótszym niż 2 dni robocze. Dostawa sceny nastąpi  

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400. 

3. Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół będzie 

podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru, iż scena lub jej części posiada 

wady fizyczne lub prawne, uważać się będzie iż umowa nie została zrealizowana. 

5. Wykonawca wraz ze sceną przekaże Zamawiającemu: 

1) instrukcję obsługi oraz eksploatacji sceny w języku polskim 

2) stosowne świadectwa homologacji na wszystkie elementy konstrukcyjne, 

3) wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty zgodne z polskimi normami BHP  

i PPOŻ,       

4) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. 

 

§ 4 

1. Należność za przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem na wskazany rachunek 

bankowy Wykonawcy w banku:………….., nr rachunku:………., w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. Faktura musi zawierać następujące dane Zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie  

z siedzibą w Marezie ul. Długa 5, 82-500 Kwidzyn, biuro (adres do korespondencji) ul. Grudziądzka 

30, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-18-09-442. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy następujących gwarancji na okres …… 

miesięcy. 

2. Gwarancja obowiązuje od dnia dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. 

3. Strony ustaliły, iż w trakcie okresu gwarancji w zakres gwarancji wchodzą przeglądy techniczne 

zgodne z zaleceniami producenta, 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 2 ust. 2  

za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia lub nienależytego wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ceny określonej w § 2 ust. 2, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 2 ust. 2  

za każdy dzień zwłoki w realizacji płatności za przedmiot umowy. 



4. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego 
mu wynagrodzenia. 

 
§ 7 

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z jej terminem, parametrami technicznymi  

i jakościowymi Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego, natychmiastowego rozwiązania 

umowy bez wypowiedzenia. 

 

§ 8 

Zamawiający, w celu realizacji zamówienia, będzie kontaktował się telefonicznie bądź drogą 

elektroniczną z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę, tj. z Panem/Panią…………………………….,  

nr tel.: …………., email: ………………..   

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

i Prawa zamówień publicznych. 

3. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


