Zapytanie ofertowe
Dotyczy: wykonania dokumentacji i repliki armaty Ringkanone 120 mm
Postępowanie nie podlega ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 w/w ustawy)
I. Zamawiający
Giżyckie Centrum Kultury
ul. Konarskiego 8 ( tymczasowa siedziba ul. Sikorskiego 3c)
11-500 Giżycko
NIP 845-10-33-603
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji i repliki armaty Ringkanone 120 mm.
III. Zakres zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji oraz wykonanie repliki armaty
Ringkanone 120 mm wraz z zaprzęgiem konnym zgodnie z załączonym opisem i zdjęciem .
Koła : drewniane średnica 150 cm, okute metalowymi obręczami. Średnica osi wewnętrznej min 5 cm
Łoże : drewniane, wykonane z belek o grubości min 7 cm, okutych metalem. Trzy podesty wykonane
z metalu i mocowane na sztywno do łoża.
Konstrukcja mocowania lufy – metalowa mocowana do łoża. Proporcje zgodnie z załączonym zdjęciem.
Lufa : toczone kawałki drewna nałożone na grubościenną rurę o średnicy 12 cm lub konstrukcja metalowa
wykonana zgodnie z załączonym zdjęciem. Średnica lufy w najgrubszym miejscu min. 40cm.
Zamek działa – imitacja niedziałająca zgodnie z załączonym zdjęciem. Zamek wykręcany w bok w stosunku
do osi lufy.
Mechanizm regulacji nachylenia działa – imitacja niedziałająca utrzymująca lufę w stałym położeniu.

Przed przystąpieniem do realizacji należy przedstawić zwymiarowany projekt
armaty.
IV. Warunki płatności
Przelew na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
V. Sposób oceny ofert.
1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie
złożonych ofert.
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3. Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa.
VI. Oferta powinna zawierać:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
– załącznik nr 1
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej
działalności, posiadają niezbędną wiedzę oraz posiadają potencjał do wykonania zamówienia.
VIII. Obowiązki wykonawcy:
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie
z zamówieniem (dokumentacja i replika) do dnia 31 lipca 2016 r.
Każdy dokument będący i powstały w związku z realizacją przedmiotu zamówienia przechodzi na
własność zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentacji i praw autorskich na rzecz
Zamawiającego.
Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne
prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

IX. Informacje dodatkowe:
1) Osoba do kontaktów z Oferentami – Marta Dąbrowska - marta.dabrowska@gck.gizycko.pl
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
4) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze
złożeniem zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony oferenta
do zawarcia umowy.
X. Zamawiający zastrzega prawo:
a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że postępowanie
nie dało rezultatu,
b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie
postępowania,
f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.
XI . Czas i miejsce złożenia oferty:
 Oferta powinna być dostarczona do tymczasowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury
ul. Sikorskiego 3C, 11-500 Giżycko (Pływalnia MOSiR) z dopiskiem oferta na wykonanie
dokumentacji i repliki armaty” do dnia 23 maja 2016 r. do godz. 10.00
 Ocena ofert zostanie dokonana po godz. 10:15 dnia 23 maja 2016 r.,
wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie
www.gizyckiecentrumkultury.pl
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.
 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.gizyckiecentrumkultury.pl

