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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019                        

z dn. 04.06.2019 r. 
 

 

Dotyczy oferty na dostarczenie zestawu sprzętu oświetleniowego 

w ramach zadania pn.: „Rozbudowa systemu nagłośnienia i oświetlenia GOK                                    

w Modliborzycach”,  realizowanego przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z programu Infrastruktura domów kultury.  

  

  

Zamawiający: 

  

  

                

        Gminny Ośrodek Kultury  

 ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce 
 

 Regon 000287830   

 NIP 862-12-50-861 

 tel. 15 8715-021 

 www.gokmodliborzyce.pl  

 

 

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  Załącznik nr 1: 

 

 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń/artykułów dla 

Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach: 

a) Ruchome głowy LED Martin RUSH MH6 Wash - 6 sztuk 

wraz ze stalową linką zabezpieczającą z karabińczykiem – 6 szt., 

hakami do wieszania oświetlenia na konstrukcjach z rur o średnicy 50mm – 6 szt., 

       Neutrik NAC3FCB wtyk sieciowy na kabel – 5 szt. 

 

Specyfikacja: 

 12x10W Osram Ostar RGBW LED-y 

 2000 Wydajność świetlna 

 Kąt wiązki: 10°-60° Zoom 

 Ściemniacz elektroniczny: 0%-100% 

 32 presety kolorów plus biel 

 Efekt stroboskopowy/impulsowy (regulowana prędkość i intensywność, losowy 

stroboskop) 

 Efekt migawki (otwarty/czarny) 

 Panel sterowania z wyświetlaczem LCD 

 Neutrik PowerCON (In/ Through) 

 Przyłącze zasilania obrotu/pochylenia: 540°/270 

 DMX: 3 i 5 pinów XLR (14 kanałów DMX) 
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 Wymiary (LxWxWxH): 290x189x360mm 

 waga: 7,1 kg 

W zestawie: Omega Bracket i kabel zasilający z wtykiem sieciowym Neutrik 

NAC3FCA 

 

1.2.W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi łączną cenę netto i brutto 

przedmiotu zamówienia (według załączników nr 2 i nr 3) 

1.3.Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

 

2.      WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

 

2.1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony do siedziby 

Zamawiającego (ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce) w terminie 18 dni od podpisania 

umowy (wzór umowy – załącznik nr 4) - na koszt Oferenta 

 

3.  WARUNKI PŁATNOŚCI: 

 

Zapłata należności zostanie przekazana na wskazane konto wybranego Wykonawcy po 

wykonaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie wystawionej faktury/rachunku w ciągu 14 

dni po otrzymaniu faktury/rachunku. 

 

4.  OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

 

4.1. Oferta powinna być czytelna i podpisana. 

4.2. Oferta musi zawierać: 

- pełną nazwę oferenta; 

- adres zamieszkania oferenta, numer telefonu, adres e-mail; 

- cenę oferty (netto i brutto). 

 

 5. KRYTERIA OCENY OFERT : 

Ze względu na doprecyzowanie przedmiotu zamówienia (wybór konkretnych urządzeń przez 

Zamawiającego) jedynym kryterium decydującym o wyborze oferenta jest najkorzystniejsza 

cena (100%). 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

6.1. Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego – Gminny Ośrodek Kultury, ul. 

Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce -  osobiście (bądź przez osobę upoważnioną) lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pomocą poczty elektronicznej na 

adres gokmodliborzyce@wp.pl  

 

6.2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2018r. o godzinie 15.00.  

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną o terminowości decyduje data wpływu oferty do 

biura Zamawiającego. 

 

6.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie 

internetowej www.gokmodliborzyce.pl  oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów. 
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7.  INFORMACJE DODATKOWE:  

7.1.Oferty, które wpłyną do biura Zamawiającego niekompletne lub po terminie składania 

ofert, nie będą rozpatrywane;  

7.2.Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe. 

  

8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: 

 

Andrzej Rząd – dyrektor GOK, tel. 15 8715-021, gokmodliborzyce@wp.pl 

 

 

        Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

           Andrzej Rząd 
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