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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ DĘBIE 

ul. ŻEROMSKIEGO 2 

39-460  NOWA DĘBA 
TEL. +48 15 846 24 10, e-mail: kultura@nowadeba.pl 

 

II. Tryb zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczo-

nego. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 

dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Zakup, dostawa i montaż zadaszenia scenicznego  z akcesoriami o parametrach i ele-

mentach: 

1.1 Zadaszenie sceniczne jednospadowe o wymiarach 8,5 m x 6,5 m x 4,5 m o konstruk-

cji z lekkich stopów aluminium (kratownic) składająca się z: 

a) Słupy do zadaszenia  

 słupy wykonane  z kratownic typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym min 290 

x 290 i rurze min. 50x3 mm) wraz z nadstawkami do zaczepu wyciągarki łańcucho-

wej. 

 stopa konstrukcyjna stalowa do montażu słupa o wymiarach min 500x500x8mm z 

nawierconymi otworami montażowymi do podłoża – 4 szt. 

 zawiasy przegubowe niezbędne do podniesienia słupa – 16 szt. 

 wózek niezbędny do podniesienia zadaszenia wzdłuż słupa – 4 szt. 

 wyciągarka łańcuchowa o nośności min 1 tona – 4 szt. 

 zastrzał obwiedni, element łączący obwiednię zadaszenia ze słupem – 4 szt.  

b) Obwiednia zadaszenia: 

 wykonana  z kratownic typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym min 290 x 290 

i rurze min. 50x3 mm) w tym łącznik środkowy usytuowany prostopadle do krokwi i 

jednocześnie równolegle do horyzontu sceny celem podwieszenia oświetlenia– dłu-

gość odcinków kratownicy wg uznania wykonawcy, lecz nie dłuższe niż 4 mb. 

c) Krokwie:  w formie płatwi  o rurze min. 50x2 mm - długość odcinków płatwi wg uzna-

nia wykonawcy. 

d) Odciągi linowe wraz ze sztycami, np. w formie pasów odciągowych wraz elementami 

mocującymi w podłożu – 4 szt. 

e) Pokrycie zadaszenia wodoszczelne wykonane z materiału PCV, posiadające atest na 

trudnozapalnosć, kolorystyka do ustalenia – w barwach czerwieni lub pomarańczu – 1 

sztuka 

f) osłony boczne i tylna – wykonane z materiału ażurowego (siatka) w kolorze czarnym, 

posiadające atest na trudno zapalność, zapewniające ochronę sceny przed złymi warun-

kami atmosferycznymi z możliwością wejścia na scenę z jednego i drugiego boku. 

- na horyzont – 1 szt. 

- na bok - 2 szt. 

g) Elementy łączące kratownice aluminiowe i inne elementy konstrukcyjne w postaci 

szybkozłączy. 

 

1.2 Zakup, dostawa i montaż podestów scenicznych z akcesoriami (o konstrukcji alumi-

niowej) tworzących scenę o wymiarach 8 m x 6 m składająca się z: 

a) modułów -  podestów scenicznych o wymiarach jednostkowych 1 m x 2 m – wg. 

specyfikacji:  

-Rama podestu 1000x2000 mm 
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-Płyta antypoślizgowa, wodoodporna, atestowana, w kolorze brązu. 

-Nogi z płynną regulacją o reg. wysokości nóg 0,5 do 0,8m z profilu aluminiowego min. 

60x60 mm lub z profilu okrągłego o konstrukcji śrubowej 

-Łączniki ram podestów, 

-Połączenia nóg teleskopowych 

-Minimalne obciążenie na 1 podest wynosi 1980 kg, 

-wysokość ramy podestu  – ok. 110 mm 

-grubość sklejki – min. 18 mm 

b) Schody przegubowe ze stopniami antypoślizgowymi, wodoodpornymi wraz z barier-

kami po bokach i mocowaniem (z możliwością regulacji wysokości w celu dopasowania 

do podestu scenicznego i o szer. min. 1 m) – 1 szt. 

c) Barierka ochronna (np. 9x2 mb i 1x0,7 mb) o wysokości min. 1,1 m wokół sceny (boki 

i tył) z uwzględnieniem wejścia poprzez schody przegubowe. 

d) Elementy łączące podesty i inne elementy konstrukcyjne. 

 

1.3 Wymagane dokumenty, atesty i inne: 

a) Deklaracja Zgodności Producenta i atesty materiałowe, 

b) kserokopia dokumentacji technicznej – oryginał do wglądu w siedzibie Wykonawcy, 

c) obliczenia statyczne, 

d) Książka Tymczasowego Obiektu Budowlanego (jeżeli dotyczy), 

e) karta gwarancyjna konstrukcji w języku polskim– okres gwarancji: 24 miesiące, 

f) serwis gwarancyjny (realizowane w maksymalnym okresie 2 dni roboczych od zgło-

szenia usterki) i pogwarancyjny, 

g) wytyczne dla montażystów w języku polskim, 

1.4 Pokazowy montaż zadaszenia i podestów wraz z przeszkoleniem osób wyznaczo-

nych przez zamawiającego, na tarasie przed budynkiem Zamawiającego znajdującego się 

w Nowej Dębie przy ul. Żeromskiego 2. 

1.5 Transport do zamawiającego i montaż. 

2. Uwaga: Podane w SIWZ urządzenia oraz wyposażenie z podaniem nazwy stanowią 

wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktów 

wymienionych w przedmiocie zamówienia z zachowaniem jej wymogów w zakresie pa-

rametrów technicznych i jakości. Ciężar udowodnienia zachowania parametrów wy-

maganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy 

 

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 

45223820-0 – Gotowe elementy i części składowe. 

 

4. Postanowienia ogólne: 

a) Zamawiający nie przewiduje: 

- zawarcia umowy ramowej; 

- przeprowadzenia aukcji elektronicznej; 

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

- dynamicznego systemu zakupów 

- rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą 

prowadzone w PLN. 

b) Zamawiający nie dopuszcza: 

- składania ofert wariantowych 

- składania ofert częściowych 

c) Usługi muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją zadania. 

d) Podana cena musi zawierać wszystkie wymienione w pkt. 1 elementy zestawu oraz wszyst-

kie ewentualne inne elementy lub usługi konieczne do uruchomienia do publicznego użytku 

przedmiotu zamówienia w miejscu montażu wskazanym przez Zamawiającego. 
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e) Wszelkie instrukcje (w tym: montażu i obsługi) muszą być dostarczone Zamawiającemu w 

języku polskim. 

 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:   

Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy - prawo zamówień publicznych.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia:  
Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia do dnia 25.04.2014r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków.  
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art. 22 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę 

– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 

b. posiadają wiedzę i doświadczenie  

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę 

– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 

c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko-

nania zamówienia.  

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę – 

wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę 

– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców podlegają-

cych wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przed-

stawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami 

SIWZ wg reguły: spełnia/nie spełnia. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-

twierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wysta-

wionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o do-

puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
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b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 I 2 ustawy – za-

łącznik nr 2 do SIWZ. 

c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt.VI. 1. a składa dokument wy-

stawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające od-

powiednio , że:  
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przez upływem terminu składania ofert), 

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej 

wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówie-

nia do oferty dołączyć należy: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp -zał. nr 1 do 

SIWZ formularz ofertowy,  

b) Formularz ofertowy wraz ze szczegółowym zestawieniem zamawianych materiałów na 

2014 rok. 

3) Wykonawca ma dostarczyć także: 

a) Kopię wpłaty wadium, 

b) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej - Oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 1 do 

SIWZ formularz ofertowy    
4) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu  zamówienia których wy-

konanie Wykonawca powierza podwykonawcom, 

5) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:  

a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, 

b) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących, jako partnerzy kon-

sorcjum powinna spełniać następujące wymagania: 

- oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie do-

tyczące określonych okoliczności w art. 22, odpis z właściwego rejestru, – składa 

każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy, 

- oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa 

pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum, 

- oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego 

warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za 

ich spełnienie odpowiadają np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dys-

ponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, wskazanie określonego 

obrotu, 

- pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do zamawiają-

cego, 

Uwaga: Okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów art. 24 prawa za-

mówień publicznych, zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy dys-

kwalifikuje całe konsorcjum. 

6) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie-

zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytu-

acji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbęd-

nymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobo-

wiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres ko-

rzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zgodnie z §1 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
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żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane za-

mawiający żąda załączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności:  

-  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

7) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw 

albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i doku-

menty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowa-

niu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert. 

Uwaga:  

- w przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne 

jest udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców okoliczności potwierdzających 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, 

- wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje 

nie mogą zostać udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; brak zastrzeżeń oznaczać będzie, że 

wszelkie złożone przez wykonawcę informację są jawne i mogą być udostępniane. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z wykonawcami. 
1. Przyjmuje się pisemny lub e-mailem sposób porozumiewania zamawiającego z wykonaw-

cami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Za-

mawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art.38 ust 1 pkt. 3, oraz ust. 1a.  

3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wyko-

nawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiający zamieści również na stronie internetowej 

http://www.kultura.nowadeba.pl/o-nas/przetargi/ (na której zamieszczono SIWZ). 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpo-

wiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadcze-

nie Zamawiającego. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną mo-

dyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekaza-

no specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej 

http://www.kultura.nowadeba.pl/o-nas/przetargi/, (na której zamieszczono SIWZ). 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

Krystian Rzemień – tel. +48 15 846 24 10.      

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium   
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysoko-

ści: 1500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) do dnia 12.02.2014 r. do godz. 

11:00. 
2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą PZP. 
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3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Samorzą-

dowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Tarno-

brzegu O/Nowa Dęba nr rach:  02 9434 1083 2003 1300 0358 0007. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wa-

dium należy złożyć w sekretariacie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (pom. 

002). 

5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skut-

kuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne  

z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określo-

nych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach okre-

ślonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn le-

żących po stronie wykonawcy. 

7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

IX. Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert.  
 

1. Złożona oferta musi być zgodna z ustawą „Prawo zamówień publicznych” z dnia 

29.01.2004 r. 

2. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. 

3. Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) i inne dokumenty, 

potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków. 

4. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygo-

towania oferty na własny koszt, (Zamawiający chce, by przedmiot zamówienia został za-

montowany na tarasie przed budynkiem Zamawiającego znajdującego się w Nowej Dębie 

przy ul. Żeromskiego 2). 

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty nieza-

leżnie od wyniku postępowania. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, 

komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem. 

8. Formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również 

te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje 

się własnoręczny podpis z pieczątka imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważ-

nione) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w doku-

mencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 

9. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane wła-

snoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

10. Należy ponumerować każdą ze stron w prawym górnym rogu na każdej stronie i parafować 

przez upoważnione osoby. 

11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezenta-

cji Wykonawcy. 

12. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność  

z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę. 
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13. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza zło-

żenie czytelnego zapisu o treści pieczęcie, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu 

w przypadku pieczęci imiennej. 

14. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje sta-

nowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opi-

sanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania. 
1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania 

ofert. 

2. Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym: 

a) opakowanie (koperta) zewnętrzne powinno być zaadresowane do zamawiającego na ad-

res podany w pkt 1 SIWZ i oznaczone: Oferta na: Zakup, dostawa i montaż 

koncertowej estrady scenicznej z zadaszeniem. Opakowanie (koperta) wewnętrzna 

powinna być zaadresowana i opisana w sposób j/w, a ponadto powinna posiadać nazwę 

i adres wykonawcy. 

b) Oferty należy składać w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dę-

bie, w  sekretariacie (parter, pom. nr 002)  do dnia 12 lutego 2014 r. do godz. 11:00. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, je-

żeli powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powia-

domienie musi być oznaczone “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”. 

4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów opisanych w punkcie 

XIII niniejszej SIWZ. 

 

XIII. Opis Kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Cena     -   100 % 

2. Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, 

których wartość zostanie obliczona wg. wzoru: 

Op = (Cm/Cb) x 100 

Gdzie:  

Op - ocena punktowa 

Cm - cena minimalna 

Cb - cena badana 

 

XIV. Otwarcie i badanie ofert: 
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Samorządowym Ośrodku Kultury 

w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2, w pom. 010 w dniu 12 lutego 2014 r. o godz. 11:05. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców i ceny 

ofert. 

5. Zamawiający poprawia omyłki zgodnie z art. 87 ustawy. 
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6. Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy. 

 

XV. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, 

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, któ-

rego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. 

2. Wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zgodnie z art. 92, ust. 

1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prześle streszczenie oceny ofert i porównanie 

ofert. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 

art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w spra-

wie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

SIWZ. 

 

XVIII. W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, oferentowi przysługują 

środki odwoławcze, określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-

wo zamówień publicznych. 
 

XIX. Postanowienia końcowe: 
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i są wiążące dla Wykonawców przy 

składaniu ofert. O ewentualnym przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to nie-

zbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zo-

staną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamó-

wienia. Informacja ta zostanie ponadto zamieszczona na stronie internetowej 

http://www.kultura.nowadeba.pl/o-nas/przetargi/ Wszelkie prawa i zobowiązania Wyko-

nawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

Uwaga: Wykonawca, który pobrał SIWZ ze strony internetowej i nie zawia-

domił o tym zamawiającego nie otrzyma pisemnie treści zapytań i odpowiedzi oraz in-

formacji o zmianach, dlatego zobowiązany jest przeglądać na bieżąco podaną stronę 

internetową Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.  

 


