ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę nagłośnienia mobilnego sceny sali audytoryjnej w spichlerzu dworskim w Kłóbce,
w ramach projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Oś 4. Region
przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Wsparcie
wojewódzkich instytucji kultury
Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zm. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
z zachowaniem wymogów dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania Wykonawców w drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 wydanych przez
Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 21 grudnia 2020 r.
NAZWA ZADANIA:
Nagłośnienie mobilne sceny sali audytoryjnej w spichlerzu dworskim w Kłóbce
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nagłośnienia mobilnego sceny sali audytoryjnej w
spichlerzu dworskim w Kłóbce, w ramach projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza
dworskiego w Kłóbce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego: Oś 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury
Schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury
Zakres zamówienia:
1. Dostawa urządzeń opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Uruchomienie oraz strojenie systemu nagłośnieniowego.
3. Przeszkolenie wskazanych przez zamawiającego pracowników z obsługi systemu nagłośnieniowego.
4. Wsparcie techniczne podczas pierwszej imprezy.
5. Gwarancja na dostarczone urządzenia:
1) Konsoleta, mikrofony, aktywne zestawy głośnikowe: minimum 24 miesiące.
2) Wzmacniacz mocy, pasywne zestawy głośnikowe: minimum 60 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 5 .
KOD CPV:
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
Wiedza i doświadczenie:
Biorąc udział w postępowaniu należy wykazać zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
1 dostawy urządzeń o podobnym charakterze i rodzaju jak przedmiot zamówienia (załącznik nr 3)






Potencjał techniczny: Oferent dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Oferent dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej realizację zamówienia.
Dodatkowe warunki: Oferent nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani
Urzędu Skarbowego. Wobec Oferenta nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji

Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym - załącznik nr 1.
3. WYKLUCZENIA
W postępowaniu mogą brać udział jedynie Oferenci, nie będący powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
(Zamawiającym) lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta
(Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjanta (Zamawiającego) czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
− pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia
Oferenta (Załącznik nr 2).
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DODATKOWE INFORMACJE (WARUNKI)
Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty wystawienia oferty.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego.
5. Rozliczenie umowy będzie następowało na podstawie wykonanej dostawy potwierdzonej
protokołem odbioru podpisanym przez dostawcę i zamawiającego. Zamówienie uzna się za
wykonane po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.
6. Do udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania ofertowego upoważniony jest Piotr Nowakowski.
Pytania należy kierować do dnia 16.11.2021 r. na adres mailowy: dyrektor@muzeum.wloclawek.pl
lub za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Kontakt telefoniczny pod numerem
54 232 36 25.w godz. 08:00-14:00 od poniedziałku do piątku.
5. KRYTERIA OCENY OFERTY
Kryterium ceny: 100%

Wp = Cmin / Cof x 100
gdzie:
Wp - wartość punktowa oferty
Cmin - cena minimalna - wartość z oferty z najniższą ceną brutto
Cof - cena porównywana - wartość ceny brutto z oferty badanej

6.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 18.11.2021 r.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w następujący sposób:
1) za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
2) przesłać na adres: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a 87-800
Włocławek.
3) dostarczyć osobiście na adres: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul.
Słowackiego 1a 87-800 Włocławek.
4) przesłać skan oferty na adres mailowy: monamzkid@op.pl
Oferty otrzymane po terminie nie podlegają ocenie.
Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania
i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Oferty, które
będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta i
przesłane w formie skanu. W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty bądź kuriera
decyduje data wpływu do siedziby muzeum, a nie data nadania.
Wymagania w stosunku do ofert
1. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie odnośnie powiązań kapitałowych lub osobowych
 Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw
 Załącznik nr 4 – zaakceptowany wzór umowy
2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta tzn. osoby do tego uprawnionej zgodnie z formą
reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym
pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania
ofertowego
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/podobnych.
5. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, przeliczenie waluty na PLN odbędzie się wg średniego
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu oceny ofert.
7. OCENA OFERT
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów zgodnie z kryteriami wyboru i która
spełnia wszystkie kryteria dopuszczające wskazane w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega
możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację

przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30 % od średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający,
oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,
który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy. Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni
wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę
punktów w ocenie końcowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania
wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie.
Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego (oferenci zrzekają się
wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń
8. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Do 10 grudnia 2021 r.
9. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postanowienia umowy dotyczące przedmiotu umowy, terminu realizacji, wynagrodzenia, gwarancji i
rękojmi, odpowiedzialności warunków odstąpienia od umowy zawarte są we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

