
 
Sejny, 9 września 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Ośrodek Kultury w Sejnach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wyposażenia
pracowni  ceramicznej  /  garncarskiej  dla  Ośrodka  Kultury  w  Sejnach  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 10 000,00zł netto oraz
nieprzekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  30 000  euro.  Dostawa  jest
realizowana  w  ramach  projektu:  „Z  dziedzictwem  kulturowym  Ziemi  Sejneńskiej  w
przyszłość”  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VIII:
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 6. Inwestycje na rzecz rozwoju
lokalnego. Numer projektu: RPPD.08.06.00-20-0362/19.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Ośrodek Kultury w Sejnach
ul. 1 Maja 17
16-500 Sejny
NIP 844-19-55-442

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r.  z późn. zm.) zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy
niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i  dostawa wyposażenia pracowni ceramicznej dla
Ośrodka Kultury w Sejnach, którego ilość, parametry, funkcje i zastosowania szczegółowo
określa specyfikacja będąca załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.
b) Zapłata za dostarczone wyposażenie  nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 
Wykonawcy
c) Termin płatności wynosić będzie do 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia 
potwierdzonego protokołem odbioru oraz dostarczonej przez Wykonawcę i zweryfikowanej 
przez Zamawiającego faktury.

4. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

a. Wypełniony  i  podpisany  przez  Wykonawcę  formularz  ofertowy  wraz  z
oświadczeniami wg. załączonego wzoru – Załącznik Nr 2 lub inny,  własny



wzór oferty zawierający określone w zapytaniu i formularzu ofertowym dane i
oświadczenia.

5. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2020 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

a. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
objętych przedmiotem postępowania, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

b. Posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny  i
kadrowy niezbędny do wykonania zamówienia

c. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

7. Miejsce i termin składania ofert:

Formularz  ofertowy  należy  złożyć  w  sekretariacie  Ośrodka  Kultury  w  Sejnach,
ul. 1 Maja 17, 16-500 Sejny lub na adres e-mail: sekretariat@ok.sejny.pl  z tematem
„Oferta na dostawę wyposażenia pracowni ceramicznej dla Ośrodka Kultury w
Sejnach” do dnia 18.09.2020 r. do godziny 15.00

8. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen przez cały okres trwania umowy

9. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni następujące kryteria: 

a) cena (40%); 

b) gwarancja /nie dotyczy zestawów ręcznych narzędzi do ceramiki/ (20%); 

c) jakość, parametry i funkcje określone w specyfikacji  (40%).

10. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami są:

- Krzysztof Dziemian, tel. 601 922 765

11. Niniejsze  zapytanie  nie  stanowi  zobowiązania  Ośrodka  Kultury  w  Sejnach  do
zawarcia umowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie
bez podania przyczyny.

                                                                                                    /-/ Krzysztof Dziemian

                                                                              Dyrektor Ośrodka Kultury w Sejnach


