
Pińczów, 21.05.2021r.

 Znak:PSCK.ZO1/2021           

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury działając w oparciu o zapisy regulaminu 
dotyczącego udzielenia zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych, zwraca się z 
prośbą o złożenie oferty cenowej na „Dostawę namiotu eventowego gwiazda z opcją  scena” dla 
potrzeb Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.  
 

I. Zamawiający:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J. Piłsudskiego 2A
28-400 Pińczów
REGON: 292367441
NIP: 6621666537
tel. 413572424
Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30
BIP: http://psck.naszbip.pl
Strona internetowa: http://www.psck.pl
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie nie podlega ustawie  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 2019) . Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 130 000 PLN, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy.
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego namiotu eventowego gwiazda z 

opcją scena o wymiarach 10,8x17,2 m na potrzeby Pińczowskiego Samorządowego 
Centrum Kultury:
Namiot eventowy gwiazda z opcją scena o wymiarach 10,8x17,2 m, kolor biały o 
parametrach:

1) Poszycie: 
- Poliester Standard,
-  gramaturze ok. 220g/m2

- wodoodporność 100%
- odporność na UV
- ściany pełne - 4 szt, ściany z oknem – 3 szt. bez zadruku mocowane do  poszycia głównego 
za pomocą wszytych zamków błyskawicznych
2) Konstrukcja:
- aluminium 
- podstawa plus 2 maszty segmentowe fi. 76 mm, wysokość 5 m z wyciągarką
- wytrzymałość namiotu zgodnie z europejską normą PN-EN 13782:2015-2007 
3) Pakiet bezpieczeństwa (kotwy stalowe, linki)
4) nadruk loga na dwóch stronach poszycia (dwukolorowe)
5) torby-pokrowce transportowe



IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

V.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
pozyskiwania oświadczeń i dokumentów: 
1. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z postępowaniem pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do 27.05.2021 r. (do końca dnia). Wniosek z zapytaniem 
należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej oferty@psck.pl. 
2. Zamawiający oświadcza, że wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego będą umieszczane na Biuletynie Informacji Publicznej 
Zamawiającego, tj.   http://psck.naszbip.pl    oraz stronie internetowej http://www.psck.pl .

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 
dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Grzegorz Jankowski 
tel. 413572424 w.114.
2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych 
warunków udzielenia zamówienia:
- pisemnie na adres: Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 
28-400 Pińczów
  - drogą elektroniczną: e-mail: oferty@psck.pl   

VII. Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty, jakie Wykonawca powinien załaczyć na 
potwierdzenie spełnienia wymagań: 

Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego
zadania.  Cena  powinna  zawierać  wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu
zamówienia oraz wypełniony formularz rzeczowy (załącznik nr 1a).

VIII. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert: 

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VII niniejszego zapytania należy złożyć:

 w  formie  pisemnej  w  siedzibie  Zamawiającego  -  Pińczowskie  Samorządowe  Centrum
Kultury, ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów, w pok. nr 1 lub

 przesłać  na  adres:  Pińczowskie  Samorządowe  Centrum  Kultury,  ul.  J.  Piłsudskiego  2A,  
28-400 Pińczów lub

 przesłać drogą e-mailową na adres: oferty@psck.pl 

Termin składania ofert ustala się do dnia : 31 maja 2021 r. do godziny 12.00 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 31 maja 2021 r. o godzinie 13.00 

IX. Opis sposobu obliczania ceny:

1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto – 100 %.
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2. Wykonawca podaje cenę ofertową - ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jej obliczeniu
danymi zawartymi w punkcie III niniejszego zapytania ofertowego,

3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich. 

X. Informacje dodatkowe: 
1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty 
cenowej.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za dostawę namiotu 
eventowego gwiazda z opcją scena,

5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.

6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o 
wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 
bez podania przyczyn.

XI. Istotne postanowienia umowy: 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załączniki:
1. oferta cenowa - wzór,
2. formularz rzeczowy-wzór,
3. projekt umowy,
4. klauzula informacyjna.
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