
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 40/MDK/2015 
z dnia 25.06.2015r. 

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro pn.: 

„Dostawa fabrycznie nowych mikrofonów wraz z okablowaniem i sprzętem nagłośnieniowym” 

CPV:  32.34.00.00-8 

I. Zamawiający 
Miejski Dom Kultury 

ul. Wojska Polskiego 1/1 

72-600 Świnoujście 

nr tel./fax (091) 321-59-49 

e-mail:gosp@mdk.swinoujscie.pl 

Internet: mdk.swinoujscie.pl 

Regon:000282501 

NIP: 855-14-92-635 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowych mikrofonów wraz z 

okablowaniem i sprzętem nagłośnieniowym, zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia: 

 

1. Dibox LDI02          8 sztuk 

2. Karta Audinate Dante-MY16-AUD Yamaha     2 sztuki 

3. Odtwarzacz CD UCD200 MKII       2 sztuki 

4. Mikrofon ATM 350         5 sztuk 

5. Mikrofon SM 81         3 sztuki 

6. Mikrofon Shure SM 57        5 sztuk 

7. Mikrofon Shure GLXD24E/B58       2 sztuki 

8. Mikrofon SAMSON CONCERT 88 – zestaw bezprzewodowy do ręki  2 sztuki 

9. Mikrofon SHURE BETA 52        1 sztuka 

10. Mikrofon E604         3 sztuki 

11. Mikrofon SHURE SM94_LC       3 sztuki 

12. Statyw mikrofonowy MIC 5 E                15 sztuk 

13. Kabel mikrofonowy Klotz Neutrik XLR F/M 5m N1FM1N0500            20 sztuk 

14.  Kabel mikrofonowy Klotz Neutrik XLR F/M 10m N1FM1N01000          20 sztuk 

15. Kabel mikrofonowy A Hall CAB400 20m XLR + Powerschuko  4 sztuki 

16. Kabel ins. Klotz Kik A Amphenol Gold J/JK 3m             10 sztuk  

17. Podphyta SO8FM009 8xlr  9m      2 sztuki 

18. Phyta wąsy>wąsy 8 kan. 9m SO8FM009     2 sztuki 

19. Phyta wąsy>wąsy 8 kan. 5m SO8FM005     5 sztuk 

20. Wtyk speacon neutrik NL4FC                 10 sztuk 

   

II. Termin realizacji zamówienia: 
1) Planowany termin wykonania zamówienia: 3 lipca 2015r. 

 

III. Przygotowanie oferty 

 

1) Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy” do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

2) Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 – formularz cenowy, 

2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej: 

- osobiście w Siedzibie Zamawiającego, pokój nr 319 (sekretariat), 

- faxem na nr 91 321 59 49 (liczy się data wpływu), 

- na adres e-mailowy: gosp@mdk.swinoujscie.pl  dokumenty przesłane drogą mailową powinny 

być opatrzone podpisem elektronicznym lub czytelnie zeskanowane z oryginalnym podpisem: 

mailto:gosp@mdk.swinoujscie.pl


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2015r do godz. 15.00 
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 

3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4) Sposób obliczenia ceny oferty: Cenę należy podać w „Formularzu Oferty” stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku w zapisie 

liczbowym i słownie całkowitą wartość brutto oferty, będącą jednocześnie ceną ofertową. Cena 

ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w 

ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia, np. koszty dostawy 

przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia. Cena oferty musi być wyrażona w 

złotych polskich. Nie dopuszczalne jest składanie ofert częściowych! 

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania. 

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty z rażąco niską ceną. 

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w 

postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych odnośnie.: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania 

zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień 

publicznych. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia 

nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zgodnie z art. 68 ust. 2 Pzp. Wykonawca 

obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu najpóźniej 

wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

V. Kontakt z Wykonawcami 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Bożena Machelska tel. 91 327 87 64. 

 

VI. Kryterium wyboru oferty: cena – waga - 100% 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny oferty pod względem zgodności z zapytaniem 

ofertowym. Oferty, które nie będą odpowiadały zapytaniu ofertowemu, zostaną odrzucone, oraz nie 

będą podlegały ocenie. 

2) Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty w zakresie jej niezgodności z 

formalnymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym, oraz może 

wezwać Dostawcę do wyjaśnień, co do złożonej oferty w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Nie uzupełnienie oferty lub nie złożenie wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie 

skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 

VI. Sposób wyliczenia ceny 

Cena porównywanej oferty / Cena oferty która ma najniższą oferowaną cenę *100% = Liczba 

punktów. 

 

VII. Umowa w sprawie zamówienia 



1) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

w terminie do 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

2) Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na oferowany sprzęt. 

 

VIII. Sposób rozliczenia z Zamawiającym 
Zamawiający zastrzega, iż za wyżej wskazane usługi przewiduje jedynie rozliczenie przelewem na 

podstawie rachunku/faktury, płatnej w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury do siedziby zamawiającego oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, 

po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia. 

 

IX. Załączniki: 
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 

1) załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 

2) załącznik nr 2 – formularz cenowy, 

3) załącznik nr 3 - wzór protokołu zdawczo – odbiorczego, 

4) Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

22 ust. 1 Ustawy Pzp. 

5) Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 Ustawy Pzp. 

 

 

 

 

         Zatwierdzam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 40/MDK/2015 

 

 

 

…………….., dnia  …................................. 

 

OŚWIADCZENIE 

w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 

trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę fabrycznie nowych mikrofonów wraz z okablowaniem i 

sprzętem nagłośnieniowym”, 

oświadczam(y), że 

 

…............................................................................................................................................................ 

     /nazwa, siedziba, adres  wykonawcy/ 

 

spełniamy warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

 wykonywania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

 

    …................................................................................................... 

     / podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 40/MDK/2015 

 

 

 

…................................. 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w 

trybie zapytania ofertowego  na: „Dostawę fabrycznie nowych mikrofonów wraz z okablowaniem i 

sprzętem nagłosnieniowym”, 

oświadczam(y), że 

 

…............................................................................................................................................................ 

     /nazwa, siedziba, adres wykonawcy/ 

 
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 907z późn. zm). 

 

 

 

 

 

 

    …................................................................................................... 

     / podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


