
Sokołów Podlaski dnia 04 lipca 2016r 

 

 

Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza 

do złożenia oferty cenowej pn.: 

„Zakup do studia nagrań SOK sprzętu elektronicznego, komputerowego, oprogramowania, 

instrumentów i nagłośnienia – na zadanie „Nasze ręce są zdolne” rodzaj zadania - 

wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w ramach ROZWOJU 

INFRASTRUKTURY KULTURY nazwa priorytetu - Infrastruktura domów kultury w 

ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016”, jako zamówienia 

poniżej 30 tyś. euro. 

1. Opis sposobu przygotowania ofert cenowej: 

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy 

oraz napis: 

propozycja cenowa na zadanie pn.: Zakup sprzętu elektronicznego, komputerowego i 

nagłośnieniowego do studia nagrań SOK  

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

1.5 ma obejmować całość zamówienia. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania dla potrzeb Sokołowskiego Ośrodka Kultury           

przy ulicy Wolności 27 w Sokołowie Podlaskim sprzętu określonego w załączniku Nr 2 

do umowy „Parametry techniczne sprzętu”  

 

3. Wymagany termin realizacji umowy:  30 sierpnia 2016 roku. 
 

4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena – 80% 

Za dodatkowe warunki gwarancyjne dla całości zamówienia:  24m-ce  - 5%; 36m-cy - 10%; 

48m-cy 15%; 5lat i więcej – 20% 
 

5. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty: 

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru, 

2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do 

występowania w obrocie prawnym wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert  (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta) – 

jeżeli posiada, 

3/ oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki: 

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek takich uprawnień, 

b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 



6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej oferty  cenowej: 

W cenę oferty należy wliczyć: 

a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

Cena podana przez oferenta za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze 

propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o stosownej 

cenie. 
 

7. Miejsce i termin złożenia  oferty cenowej: 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 29 lipca 2016 r., do godz. 10:00 

w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Sokołowski Ośrodek Kultury         

ul. Wolności 27,  08-300 Sokołów Podlaski - sekretariat. 

Oferta  otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 

zleceniobiorcy nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez 

siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 
 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 29 lipca 2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

zamawiającego, w gabinecie Dyrektora.  
 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: 

Sylwester Choruta tel. 025 787 24 38  
 

10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty  cenowej wybrany  oferent ma 

podpisać umowę  w siedzibie zamawiającego 

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.  

 

 

W załączeniu: 

1. Wzór druku dla „oferty cenowej”. 

2. Wzór umowy.  

3. Wzór oświadczenia                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.................................................................... 
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 
tel. ........................... fax ........................... 
NIP............................................................. 
ul. ............................................................... 
.................................................................... 

............................................. 
(miejscowość, data) 

 
 

                                                                           DYREKTOR 

SOKOLOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY 
                                                                    ul. Wolności 27 

                                                           08-300   Sokołów Podlaski 

  ZP. SOK.2.2016 
 

OFERTA CENOWA Nr…… 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  cenowej pn.: 

„Zakup do studia nagrań SOK sprzętu elektronicznego, komputerowego, oprogramowania, 

instrumentów i nagłośnienia – na zadanie „Nasze ręce są zdolne” rodzaj zadania - 

wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w ramach ROZWOJU 

INFRASTRUKTURY KULTURY nazwa priorytetu - Infrastruktura domów kultury w 

ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016” 

1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości ....................................... zł netto 

(słownie: .....................................................................................................................................) plus 

podatek VAT ............ %, łącznie brutto ………………………………………....…….. zł, wraz z 

wypełnionym załącznikiem Nr 2 do umowy  

 

2. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy akceptuję i 

zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach. 

 

4.  Numer rachunku bankowego wykonawcy: ………….……………........................................ 

……………………………………… na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 

 

5. Załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia tj. 

a) ...............................................................................; 

b) ...............................................................................; 

c) ................................................................................; 

d) ................................................................................; 

 

 

 ……………………………….. 
Podpis i pieczątka wykonawcy 

    lub osoby upoważnionej 
 



 
 

……………….., dnia ……………….. r. 

 
........................................................... 

       (nazwa  i adres wykonawcy) 

 

 

 

 

                                                    Sokołowski Ośrodek Kultury  
                                                                            ul. Wolności 27 

                                                                 08-300 Sokołów Podlaski 
 

 

 

 

O Ś W I A D C Z A M  
 

1) że, posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 2) że, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) że, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4) że, nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

 

 

 

 
..................................................................               
                /podpis/ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa Nr ....../2016 – wzór 
zawarta w dniu ......................... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy  

SOKOŁOWSKIM OŚRODKIEM KULTURY,  

ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP 823-000-23-72  reprezentowaną przez: 

1. P. MARCINA CELIŃSKIEGO - DYREKTOR SOKOŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a firmą 

.............................................................................................................................................. 

reprezentowanym przez: 

1. ......................................................... - ..........…………… 

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą” na podstawie dokonanego przez 

Zamawiającego wyboru oferty. 

 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164). 

 

§ 1 

 1. Zamawiający zleca a Dostawca  zobowiązuje się dostarczyć sprzęt elektroniczny, 

komputerowy, oprogramowanie, instrumenty i nagłośnienie dla potrzeb Sokołowskiego 

Ośrodka Kultury  przy ulicy Wolności 27 w Sokołowie Podlaskim wg zapotrzebowania 

określonego w załączniku Nr 2 „Parametry techniczne sprzętu” do niniejszej umowy. 

2. Dostawca oświadcza, że sprzęt określony w ust. 1 spełnia parametry zgodne 

z zapisami zaproszenia do złożenia oferty cenowej, które jest integralną częścią niniejszej 

umowy i stanowi załącznik Nr 1.  
 

3. Sprzęt ma być fabrycznie nowy i pochodzić z legalnego kanału sprzedaży 

producenta 
 

§ 2  

 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot niniejszej umowy w terminie …….. 

 

§ 3 

 1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości 

…………..,…… zł. (słownie: ………………… ………… …………………………… złotych. 
00

/100)  plus obowiązujący podatek VAT (…),  

 2. Termin zapłaty faktury, o której mowa w ust. 1 ustala się na 14 dni od daty 

doręczenia jej Zamawiającemu.   
  

 3. Za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, Dostawca może naliczać 

odsetki ustawowe 

            4. Numer rachunku bankowego na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty   

……… ……………………… 

 

§ 4 

 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz 

następujących wysokościach: 

 

1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

    a/ za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 500 zł. za każdy dzień 

zwłoki; 

    b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  

        w wysokości 10.000 zł.  



 

 

2) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną: 

    a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Dostawcy w wysokości 10.000 zł.  

 

 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 5 

 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w drodze pisemnych 

aneksów do umowy (podpisanych przez obie strony), pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem ust.2. 

 

 2. Zmiana umowy może dotyczyć wyłącznie: 

a)  zakresu przedmiotu umowy; 

b) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy; 

c) terminu wykonania umowy. 

§ 6 

 Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do 

niej nowych postanowień, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu, 

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 7 

  

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

Wykaz załączników do umowy: 

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej; 

2. Parametry techniczne sprzętu 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                 DOSTAWCA 

 

 

   1. ........................................                                                1. ............................... ........... 


