
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

I ZLECENIODAWCA 
 

Świdnicki Ośrodek Kultury 
58-100 Świdnica Rynek 43 
NIP 884-00-29-872 
 
 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostarczenie i montaż aluminiowych profili schodowych z 
wbudowanym podświetleniem liniowym LED krawędzi stopnia i podstopnicy oraz zasilaczy 
do tych profili w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury Rynek 43 ”. 
 

 Profile powinny być czarne, antypoślizgowe i dać się stabilnie zamontować na 
istniejących w sali teatralnej schodach wykonanych z płyty wiórowej pokrytej 
wykładziną (minimalna głębokość osadzenia profili na powierzchni stopni to 50mm). 
Krawędzie boczne profili powinny być zakończone trwałymi (nie z tworzyw 
sztucznych) zaślepkami o gładkiej,  bezpiecznej w dotyku powierzchni. 

 

 Kolor świecącej krawędzi stopnia powinien być neutralny i pasować do charakteru 
sali teatralnej (preferowane barwy - pomarańcz, żółć, ciepła biel). Wbudowane w 
profile oświetlenie LED powinno być zasilane prądem stałym o napięciu  12V - 24V 
pozwalającym na sterowanie jasnością świecenia z użyciem protokołu DMX.  

 

 Łączna długość krawędzi schodów, które należy pokryć profilami to 80m 63cm. 
Długość krawędzi poszczególnych stopni: 1x 285cm; 1x 160cm; 9x 155cm; 1x 
150cm; 9x 133cm; 30x 120cm; 2x 119cm; 4x 117cm; 1x 110cm; 1x 108cm; 2x 
100cm; 2x 90cm; 1x 70cm; 1x 67cm; 4x 30cm. Oferenci ubiegający się o udzielenie 
zamówienia przed wykonaniem zlecenia dokonają we własnym zakresie 
szczegółowych pomiarów  powierzchni. 

 

 W tej chwili w stopniach istnieje instalacja doświetlająca na prąd przemienny o 
napięciu 230v wykonana na przewodach YDYp 3x1mm2, którą można zaadaptować 
do dystrybucji zasilania nowych profili (istnieje 6 oddzielnych obwodów: 2 obwody 
parter - strona prawa i lewa, 4 obwody balkon - strona prawa góra i dół, strona lewa 
góra i dół). Zasilanie wyprowadzone jest z jednego punktu na zapleczu sceny. 

 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 
3. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. 

 
 

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin realizacji zamówienia: ze względu na prowadzoną w sali działalność dokładny termin 
realizacji będzie uzgodniony z wybranym oferentem. Proponowany okres realizacji nie wcześniej 
niż od dnia 15 lipca i nie później niż do dnia 30 sierpnia 2020 r.  
 

IV OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej; 



Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie załączonego aktualnego odpisu                 
z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

2. Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy: 
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik  

prowadzonego postępowania, 
b) nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, albo którzy złożyli 

wymagane przez zamawiającego dokumenty zawierające błędy. 
4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

a) treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
b) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego – spełnia/nie spełnia. 

 

V WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. 

2. Wykaz usług w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 

VI TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: a.baranowska@sok.com.pl w 
terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Oferent może, przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

VII   KRYTERIA OCENY OFERTY 
 

1. Jedynym  kryterium oceny oferty jest cena. 
2. Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – 

jeżeli występuje) za wykonanie całości usługi będącej przedmiotem zamówienia. 
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                         

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być 
podana w PLN cyfrowo i słownie. 

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
5. W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie 
ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z 
przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach. 
Wykonawcy mogą złożyć oferty dodatkowe. 

6. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy. 
 
 
 

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

mailto:a.baranowska@sok.com.pl


1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie 
podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie. 

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej 
oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez 
podania przyczyny. 

 

IX  OSOBY DO KONTAKTÓW 
 

1. w zakresie formalnego przygotowania oferty 
Aleksandra Baranowska – kierownik działu administracji 
Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica  
a.baranowska@sok.com.pl 
tel. 74 851-56-52, 881-512-000 

 
2. w zakresie szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia  
 Krzysztof Kowalewski – specjalista ds. obsługi urządzeń  
 Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica 
 k.kowalewski@sok.com.pl  
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