Pińczów, 16.11.2020 r.
Znak:PSCK.Z15/2020

ZAPYTANIE O CENĘ
Dostawa podestów scenicznych wraz z osprzętem do Pińczowskiego Samorządowego Centrum
Kultury z siedzibą w Pińczowie
Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
I. Zamawiający:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J. Piłsudskiego 2A
28-400 Pińczów
tel. 413572424
e-mail:oferty@psck.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest dostawa do Zamawiającego podestów scenicznych wraz z osprzętem:
–

podest 2x1m - 10 szt.

–

nogi regulowane 0,8 - 1,4m - 40 szt.

–

nogi stałe 0,4m - 12 szt.

–

nogi do transportu - 4 szt.

–

poręcze do podestów - 3 szt.

–

uchwyt poręczy - 6 szt.

–

schody 0,8-1,2m 6 stopni - 1 szt.

–

poręcze do schodów - 2 szt.

–

kostka poziomująca - 40 szt.

–

klamra spinająca podest - 20 szt.

–

klamra spinająca nogi – 30 szt.

–

śruba stabilizująca nogę z prostokątnym płaskim łbem – 5 szt.

–

nakrętki plastikowe do stabilizacji nogi – 10 szt.

Do wyżej wymienionych zamówionej specyfikacji należy dołączyć niezbędne dokumenty techniczne
oraz atesty i warunki gwarancji producenta.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21.12.2020
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta może być złożona:
 Osobiście w sekretariacie Zamawiającego pod adresem Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, ul.
J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów, w godzinach od 7.30 do 15.30
 Przesłana pocztą na adres składania ofert.
 Przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres: oferty@psck.pl
Oferty należy składać do dnia 24.11.2020 r. do godz. 14.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5. Termin zamieszczenia zapytania na stronie internetowej www.psck.pl 16.11.2020 r.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


cena - 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisana w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru oferty.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE











•

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny na każdym etapie
postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy/zamówienia w przypadku
niezachowania przez Dostawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie
projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe
negocjacje cenowe.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez oferenta w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres Zamawiającego. Koszty
związane z dostawą ponosi Oferent.
Przedmiot zamówienia stanowi dla Zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert
obejmujących część zakresu zamówienia.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) Jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
c) Jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) Jest niekompletna (np. brak załączników, brak kompletnych danych).
Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia: Wojciech Kolankowski – tel: 413572424 w. 117

IX. ZAŁĄCZNIKI


wzór Formularza Ofertowego
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