Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 17/2016
Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu
z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Wieluński Dom Kultury, z siedzibą: 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 5

ZAPRASZA
do złożenia ofert na zadanie pn.:
Zakup, dostawa i uruchomienie fortepianu
(o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art.4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fortepianu, którego minimalne parametry jakościowe
określone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt transport, gwarantujący
bezpieczeństwo przewożonego przedmiotu zamówienia, pod adres wskazany przez WDK, tj.
ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń. Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania usługi
montażu i pierwszego uruchomienia przedmiotu zamówienia, które to usługi wykonane
zostaną w ramach proponowanej ceny.
3. Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić szeroki zakres gwarancji na zamawiany produkt,
przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.
II. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
III. STRUKTURA OFERTY
Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy wraz z podaniem ceny i daty
sporządzenia.
b) Aktualny wydruk z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, a w przypadku, gdy
ofertę podpisuje inna osoba niż wskazana we właściwym rejestrze, jako osoba uprawniona do
reprezentacji wykonawcy – także pełnomocnictwo dla tej osoby.
c) Oświadczenie o akceptacji treści projektu umowy.
Zamawiający odrzuci ofertę nieodpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.02.2018 roku w zaklejonej kopercie w
sekretariacie w siedzibie Zamawiającego – przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300
Wieluń. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
Wykonawcy oraz napis: Oferta dotycząca.: „Zakupu, dostawy i uruchomienia fortepianu”.
Ofertę można złożyć również za pośrednictwem poczty e-mail na adres
sekretariat@wdkwielun.pl.
2. Zamawiający – po złożeniu oferty przez Sprzedawcę – dopuszcza możliwość
przeprowadzenia negocjacji z wybranym Sprzedawcą w zakresie zasad i terminów wykonania
umowy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Oferta złożona po w/w terminie nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.
5. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane Oferentom.

V. KRYTERIA WYBORU OFERT
Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium
najniżej ceny (90%) oraz okresu gwarancji (10%).
a) Kryterium ceny zostanie ustalone wg. wzoru: cena minimalna/cena oferty x 100 x 90%.
W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto
jest ceną ostateczną, obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, zgodnie z zaproszeniem do składania ofert. Wyszczególniona w formularzu
ofertowym cena ma charakter niezmienny, czyli ryczałtowy.
b) Kryterium okresu gwarancji i rękojmi zostanie ustalone wg. wzoru: okres gwarancji i rękojmi
ocenianej oferty w miesiącach / okres gwarancji i rękojmi maksymalnej oferty w miesiącach x
100 x 10%. Okres ten nie może być krótszy niż 36-miesięcy i dłuższy niż 120-miesięcy.
VI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO I INFORMACJE DODATKOWE
1. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Sprzedawcą jest: Dariusz Szymanek nr tel. 728 352 969,
e-mail m.bernas@wdkwielun.pl.
2. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z warunkami lokalnymi miejsca dostawy i
montażu Przedmiotu Zamówienia.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe może być w dowolnym momencie wycofane, a Zamawiający
może unieważnić postępowanie w sprawie wyboru oferty.
4. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z akceptacją
warunków w niej przedstawionych.
5. Odpowiedzi złożone w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe będą wiążące dla
Oferentów do czasu zawiadomienia o wyborze innego Oferenta lub o unieważnieniu
postępowania.
6. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za koszty, jakie Oferenci poniosą w związku z
przygotowaniem ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.
7. Wyłącza się dopuszczalność dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu culpa in
contrahendo od Zamawiającego.

W załączeniu:
- formularz ofertowy
- projekt umowy
- załącznik nr 1
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