Pińczów, 06.05.2019 r.

ZAPYTANIE O CENĘ

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury kieruję zapytanie o cenę na

„Dostawę oświetlenia scenicznego
do Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie”
Przewidywany zakup sprzętu, realizowany jest w ramach zadania pn. „Infrastruktura domów kultury”
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
I. Zamawiający:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
ul. J. Piłsudskiego 2A
28-400 Pińczów
tel. 413572424
e-mail:oferty@psck.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Dostawa oświetlenia scenicznego wraz z montażem i szkoleniem obsługi:
l.p.

Nazwa towaru

Ilość

1.

Konsoleta mikserska AVOLITES TITAN MOBILE

1

2.

Komputer LEOVO ALLinONE 22''

1

3.

Reflektor PC LDR Tempo PC 650W

6

4.

Skrzydełka ograniczające do reflektora PC

6

5.

Żarówka T26 650W

6

6.

Regulator napięcia EUROLITE EDX-4R

2

7.

Reflektor LED PAR 18x15W RGBWA

4

8.

Ruchoma głowa typu SHOWTEC PHANTOM 130 LED

2

9.

Okablowanie połączeniowe do systemu oświetleniowego - kpl

1

10. Zestaw uchwytów montażowych i linek zabezpieczających do
reflektorów

1

Zamawiany sprzęt objęty jest gwarancją minimum 24 miesiące.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od podpisania umowy
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 22.05.2019 r. do godz. 15.00
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 07.05.2019 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).

IX. ZAŁĄCZNIKI


wzór Formularza Ofertowego

Iwona Senderowska
Dyrektor
Pińczowskiego Samorządowego
Centrum Kultury

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
NA DOSTAWĘ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DO PIŃCZOWSKIEGO SAMORZĄDOWEGO
CENTRUM KULTURY
DANE WYKONAWCY
NAZWA/
IMIĘ, NAZWISKO:
SIEDZIBA/ADRES:
NIP/ REGON/ PESEL
TEL./FAX:
E-MAIL:

W związku ze skierowanym rozeznaniem cenowym na DOSTAWĘ OŚWIETLENIA
SCENICZNEGO oferuję na dzień ....................................:
l.p.

Nazwa towaru

Ilość

1.

Konsoleta mikserska AVOLITES TITAN MOBILE

1

2.

Komputer LEOVO ALLinONE 22''

1

3.

Reflektor PC LDR Tempo PC 650W

6

4.

Skrzydełka ograniczające do reflektora PC

6

5.

Żarówka T26 650W

6

6.

Regulator napięcia EUROLITE EDX-4R

2

7.

Reflektor LED PAR 18x15W RGBWA

4

8.

Ruchoma głowa typu SHOWTEC PHANTOM
130 LED

2

9.

Okablowanie połączeniowe
oświetleniowego - kpl

systemu

1

10. Zestaw uchwytów montażowych i linek
zabezpieczających do reflektorów

1

do

Cena netto/sztukę

Suma netto
VAT
Suma brutto

Wartość netto

Jednocześnie oświadczamy


posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia, niezbędne do realizacji zadania,



posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,



dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zadania,



znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania,



oferowana przez Wykonawcę usługa spełniają wszystkie wymagania określone przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i załączonej dokumentacji.



informacje zawarte w ofercie i załączonych do niej dokumentach są prawdziwe oraz zgodne ze
stanem prawnym i faktycznym.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie, ul. J. Piłsudskiego 2A w
celu realizacji umowy na świadczenie ww usługi – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L nr 119),

…………………………..,

dnia ……………………….. 2019 r.

………………………….………………..…………………….
podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych)
do reprezentowania wykonawcy

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady
o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Pińczowie,
ul. J. Piłsudskiego 2A;
2. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z
którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@psck.pl w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b), c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do doprowadzenia do
zawarcia umowy na ww zadanie, a następnie przez czas obowiązywania tej umowy lub do
czasu wygaśnięcia roszczeń, a po jej rozwiązaniu przez 5 lat do końca roku obrachunkowego
po jej zakończeniu, z uwagi na wymogi przepisów prawa o rachunkowości i przepisów
podatkowych oraz z uwzględnieniem terminów wynikających z przepisów ustawy o ochronie
osób i mienia.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych skutkuje odmową zawarcia umowy.
10. Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury nie przewiduje wykorzystywania danych w
celach innych niż cel, dla którego je zebrano.
11. Jednocześnie informujemy, że nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

