Towarzystwo na Rzecz Rozwoju
Muzeum Kultury Łemkowskiej
Zyndranowa 1
38-450 Dukla

Znak sprawy: ZO/2020/1

Zyndranowa, dnia 4 maja 2020 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
„Dostawa mobilnej estrady dla potrzeb Muzeum Kultury Łemkowskiej
w Zyndranowej”
(nazwa zadania)
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej zaprasza do złożenia
oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego dotyczącego Dostawy mobilnej
estrady dla potrzeb Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w ramach realizacji
projektu: Wyposażenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej w sprzęt do
prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej z Programów Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na rok 2020 – Infrastruktura Kultury.
I.

II.

Zamawiający:
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej
Zyndranowa 1
38-454 Tylawa
e-mail: muzeum@zyndranowa.org
tel. +48 13 4330712
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień:
44.21.00.00-5 Konstrukcje i części konstrukcji
44.21.23.00-2 Konstrukcje i ich części
34.20.00.00-9 Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy
2. Dane techniczne:
- Dach o kształcie profilowanym (łukowym), konstrukcja aluminiowa, całość
pokryta atestowaną plandeką PCV (kolor do uzgodnienia);
- Podest sceniczny o wymiarach minimum: szerokość 8 m, głębokość 6 m; wysokość
1,0 m - 1,3 m;
- Wysokość całkowita sceny: minimum 5 m;
- Podest sceniczny z profili aluminiowych pokrytych płytą antypoślizgową,
wodoodporną, atestowaną;
- Max obciążenie podestów: 350 kg/ m2;
- Dopuszczalne obciążenie dachu: 300 kg - równomiernie rozłożone na każdy łuk łącznie 1200 kg;
- Skrzydła dźwiękowe oraz 2 dodatkowe podesty pod nagłośnienie w zestawie;
- Horyzont oraz ściany boczne zakryte siatką kotarową (przepuszczającą powietrze)
w kolorze czarnym;
- System podnoszenia dachu: hydrauliczny;
- Barierki zabezpieczające boki i tył podestu w zestawie;

- Schody z poręczą umożliwiające wejście na scenę (2szt.) w zestawie;
- Rama przyczepy zbudowana z profili stalowych, podparta na dwóch osiach z
hamulcem najazdowym;
- Stalowe podwozie – piaskowane i malowane;
- Dostawa do zamawiającego i przeszkolenie personelu;
- Termin realizacji - do 31.08.2020 roku.
3. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
1. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić podmioty posiadające odpowiednią
wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajdujące się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający wymaga przedłożenia przez oferentów następujących dokumentów:
1) Wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny
dokument rejestrowy.
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
• Miejsce dostawy zamówienia: Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej –
Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa, woj. podkarpackie
• Termin wykonania zamówienia: Zadeklarowany przez Wykonawcę – maksymalnie
31.08.2020 r.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w zakresie:
Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
1) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej umowy
nie miały i nie mogły mieć wpływu;
2) skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;
3) w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu;
4) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej;
5) w przypadku siły wyższej;
6) zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w
dokumentacji.
7) zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów
powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia;
zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których konieczność
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia niniejszej umowy.
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest
ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia,
zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa,
rozładunek i montaż.
6. Przygotowanie oferty
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres:
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej, Zyndranowa 1, 38-454
Tylawa lub: muzeum@zyndranowa.org , w terminie do godziny 11:00 dnia 14 maja 2020 r.
Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium
Cena ofertowa netto
Razem

Waga (%)
100 %
100 %

Sposób oceny ofert:
A) kryterium nr 1: cena - waga 100 %.
Sposób oceny ofert:
najniższa cena brutto z badanych ofert
A = ---------------------------------------------------------- x 100
cena brutto oferty badanej
8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Wybór wykonawcy dokonany zostanie w dniu 14 maja 2020 roku o godz. 11.30.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania
przyczyn.
9. Osoba do kontaktu.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami (oferentami) są:
Bohdan Gocz – tel. 793 302 434, e-mail: b.gocz@zyndranowa.org

Bohdan Gocz
Przewodniczący Rady Towarzystwa
na Rzecz Rozwoju Muzeum
Kultury Łemkowskiej
......................................................
(*)

niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum
Kultury Łemkowskiej, 38-454 Tylawa,
Zyndranowa 1, tel. 13 4330712, e-mail:
muzeum@zyndranowa.org,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Towarzystwie na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury
Łemkowskiej jest Pan Bohdan Gocz, tel. 793302434, e-mail: b.gocz@zyndranowa.org,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z realizacją zadania:
„Dostawa mobilnej estrady dla potrzeb Muzeum Kultury Łemkowskiej
w Zyndranowej”
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Bohdan Gocz
Przewodniczący Rady Towarzystwa
na Rzecz Rozwoju Muzeum
Kultury Łemkowskiej
04.05.2020 r.
/data i podpis/

