
 
Świdnica, 29.06.2020 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Przedmiotem zapytania jest dostawa zestawu reflektorów teatralnych do sali teatralnej ŚOK Rynek 43  
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica NIP 8840029872 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
6 sztuk reflektorów LED Fresnel lub LED PC o parametrach: 

- moc źródła LED 250-300W, 
- kolor światła biały ciepły - temperatura barwowa pomiędzy 3200K a 3300K, 
- CRI 90 lub więcej, 
- regulowany kąt wiązki światła (ZOOM), 
- w zestawie z klapkami kadrującymi (barndoor), 
- sterowanie protokołem DMX, 
- zasilanie AC 230V, 
- cichy układ chłodzenia sterowany temperaturą reflektora, 
- kolor obudowy czarny. 

 
2 sztuki reflektorów profilowych LED o parametrach: 

- moc źródła LED 200-250W 
- kolor światła biały ciepły - temperatura barwowa pomiędzy 3200K a 3300K, 
- CRI 90 lub więcej, 
- regulowany kąt wiązki światła (ZOOM) w zakresie 15 – 28 st., 
- wyposażony w komplet noży profilowych, 
- w zestawie z przesłoną “iris”, 
- sterowanie protokołem DMX, 
- zasilanie AC 230V, 
- cichy układ chłodzenia sterowany temperaturą reflektora, 
- kolor obudowy czarny. 

 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
4. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2020 r. 
 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).  
2. Do oferty należy załączyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków do 

udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).  
3. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością dwóch miejsc po 

przecinku. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla 
zawieranej umowy. 

4. Wartość oferty należy podać w kwotach brutto z zaznaczeniem obowiązującej stawki VAT. 



5. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 25 lipca 2020 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem: 

 poczty elektronicznej na adres: sok@sok.com.pl,  

 poczty tradycyjnej na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica  
 

2. W tytule należy wpisać: Oferta na dostawa zestawu reflektorów teatralnych do sali teatralnej ŚOK 
Rynek 43. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 
VI. OCENA OFERT 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie  cena – 100% 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia 
zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych  i 
przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zamówienia za pośrednictwem 
poczty elektronicznej bądź telefonicznie. 

2. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość 
zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie 
podmiotem lub ogłoszenie nowego konkursu.  

 
VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Dodatkowych informacji udziela p. Krzysztof Kowalewski  e-mail: k.kowalewski@sok.com.pl 
 
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

1. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej 
wybrany Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę. Z uwagi na fakt, że 
w razie zawarcia umowy, oświadczenia w niej zawarte będą wiążące dla oferenta, winna być ona 
podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu przedmiotu 
składającego ofertę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany 
zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do wycofania zapytania ofertowego w każdym 
czasie bez podania przyczyny.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia zamówienia bez podawania przyczyn. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty tylko 

wyłonionego Wykonawcę. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 
X. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy 


