Czaplinek, 08.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe 1/06/2018
Czaplineckiego Ośrodka Kultury
Czaplinecki Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na wykonanie stałego montażu nagłośnienia i
oświetlenia wraz z dedykowaną do tego celu instalacją elektryczną w sali widowiskowej ośrodka kultury
przy ul. Pławieńskiej 1a w Czaplinku.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz.
117 z późń. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
I. Zamawiający
Czaplinecki Ośrodek Kultury
ul. Pławieńska 1a
78-550 Czaplinek
NIP 674-12-11-265
II. Przedmiot oferty
Przedmiotem oferty jest wymiana instalacji elektrycznej, zakup oraz montaż stałego sprzętu
oświetleniowego i nagłośnieniowego dostosowanego do sali widowiskowej Czaplineckiego Ośrodka
Kultury wraz z potrzebnym okablowaniem.
Wykaz sprzętu:
- 1 mikser audio – 24 kanałowy
- 1 mikser oświetleniowy
- 2 kolumny o mocy muzycznej 700W w RMS
- 2 kolumny basowe o mocy muzycznej 700 W w RMS
- 2 monitory odsłuchowe
- 3 ruchome głowy led
- 4 listwa ledowa
- dwa mikrofony bezprzewodowe
Dodatkowo- okablowanie
- listwy maskujące
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego
zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
III. Czas realizacji
Do 15.08.208 r., z możliwością przedłużenia do 31.08.2018 r.

Zaleca się osobistą wizytę w miejscu realizacji przedmiotu zapytania w celu szczegółowego ustalenia
potrzeb. W celu umówienia się prosimy o kontakt telefoniczny z p.o. Dyrektora – Marcinem
Naruszewiczem – 501 308 100.
IV. Termin płatności
14 dni po wykonaniu usługi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
V. Sposób oceny ofert.
1.Otwarcie ofert nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od zakończenia zbierania ofert.
2.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych
ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi, dostosowanie do wymogów, posiadane udokumentowane
doświadczenie.
3. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
4. Po wybraniu oferty z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.
5. Czaplinecki Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty.
VI. Oferta powinna zawierać:
- wykaz wykonanych usług wraz z kwotami brutto
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności,
posiadają niezbędną wiedzę i min. 2 letnie doświadczenie w tego typu działalności oraz posiadają potencjał
do wykonania zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia
terminowo i zgodnie przepisami prawa. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien
wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
dzielności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy usługi techniczne polegające na
wykonaniu montażu stałego nagłośnienia i oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej.
VIII. Czas i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć do 29.06.2018 r. do godz. 15:00 :
 osobiście do biura Czaplineckiego Ośrodka Kultury – pokój księgowości, ul. Pławieńska 1a, 78-550


Czaplinek
pocztą na adres: Czaplinecki Ośrodek Kultury, ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinek z dopiskiem
„Zapytanie ofertowe 1/06/2018”

