
Giżyckie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych 

na dostawę i montaż świątecznych dekoracji świetlnych do Warsztatu Zbrojmistrza

 na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku.

I Zamawiający

Giżyckie Centrum Kultury

ul. Konarskiego 8

11-500 Giżycko

NIP 845 10 33 603

tel.87 428 16 37 

II Opis przedmiotu zamówienia

Usługa dostarczenia 6 sztuk figur świetlnych wraz z kurtyną świetlną i montażem.

III Istotne warunki zamówienia

Figury I kurtyna świetlna, montaż , serwis – zgodnie z specyfikacją – załącznik nr2

IV Termin realizacji zamówienia 

 do 20.11.2020

V Opis warunków udziału w postępowaniu

O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  posiadają  uprawnienia  do  wykonywanej

działalności,  posiadają  niezbędną wiedzę,  posiadają  potencjał  do  wykonywania  zamówienia  oraz

prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

VI Kryteria wyboru oferty

1.Cena brutto za realizację całego zamówienia , które będzie spełniało wszystkie wymagania zawarte

w zapytaniu ofertowym – 100%

Płatność po dostarczeniu przedmiotu zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT

VII Termin związania z ofertą 14 dni

VIII Zamawiający zastrzega prawo do:

- odwołania postępowania unieważnienia go w całości lub części w każdym czasie

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty

- zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu

IX Oferta powinna zawierać:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr1,

zaparafowany wzór umowy , a także dołączyć wizualizację dekoracji świetlnych  które są przedmiotem

niniejszego zamówienia.

Podana cena zamówienia musi obejmować wszystkie koszty realizacji



X. Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście, lub za pośrednictwem poczty, kuriera do siedziby Zamawiającego 

Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko lub przesłać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres jolanta.grabowa@gck.gizycko.pl do dnia 27.10.2020 do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie, niekompletne nie będą rozpatrywane .

Przewiduje się również unieważnienie postępowania w przypadku przedstawienia przez oferentów 

warunków przewyższających możliwości finansowe Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej 

oferty, Wykonawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną informacja zostanie zamieszczona 

również na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

XI Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Grabowa jolanta.grabowa@gck.gizycko.pl  tel. 502 058 410

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

mailto:jolanta.grabowska@gck.gizycko.pl
mailto:jolanta.grabowska@gck.gizycko.pl


            Załącznik nr 1          
/formularz oferty/

 

OFERTA

  
   Giżyckie Centrum Kultury
              w Giżycku

          ul. Konarskiego 8 
                                              11-500 Giżycko

   tel.87 428 16 37

Nazwa Oferenta:…………..…………………………………………………………………..…………………..

……………………………….................………………................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Oferenta (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu): …………………………...…………..

……………..………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..............................................................

Nr telefonu: …………………………… FAX: ………………..………………… e-
mail ......................................................

NIP: ………………………………………….. REGON: ……………………………..……………….

               odpowiadając na zaproszenie  Giżyckiego Centrum Kultury w sprawie
składania ofert na dostawę świątecznych dekoracji świetnych do Warsztatu

Zbrojmistrza na terenie Twierdzy Boyen 

1. oferuję/my kwotę za usługę :

za kwotę brutto .................................. ,00 zł
w tym: VAT (23%) .................................... zł

kwota netto ................................. zł

Słownie
brutto: .......................................................................................

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

zł

Oferowana  cena  jest  kwotą  za całość usługi - dostawa z montażem świątecznych 
dekoracji świetlnych przy Warsztacie Zbrojmistrza na terenie Twierdzy Boyen do dnia 
20.11.2020r.



2. Oświadczam/y, że szczegółowe warunki usługi zostały przez Nas zaakceptowane i nie
wnosimy  do  nich  zastrzeżeń  oraz,  że  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do
przygotowania oferty.

3. Oświadczam/y, że załączony do Specyfikacji  dotyczącej przedmiotu zamówienia wzór
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się w przypadku wybrania
naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Usługodawcę.

4. Oświadczam/y,  iż  przed  przystąpieniem  do  składania ofert,  zapoznałem/śmy  się  ze
stanem  technicznym  nieruchomości  wraz  z  terenem  ,  oraz,  że  mamy  uregulowane
wszystkie zobowiązania płatnicze z GCK wg stanu na dzień sporządzenia oferty.

Załączniki do oferty :

1. …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………….…………

PODPISANO:

...................................................
pieczątka firmowa

...........................................................
imię, nazwisko i podpis osoby 
(osób) uprawnionej do 
reprezentowania

................................., dnia .............................................



Załącznik nr2

Informacje uzupełniające do zapytania ofertowego

Specyfikacja dotycząca przedmiotu zamówienia - wymiary w cm

1. Figura anioł 150x200 – 1 szt.

Ozdoba powinna być wykonana z kryształków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys 

iluminacji pokryty wężem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych 

horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m2  na 

przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, 

Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. 

Wszytko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP44. Możliwość 

wypełnienia ozdoby matą błyszczącą o minimalnym oczku 5x5cm. 

Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za 

pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki 

bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.

2. Figura renifer 200x80x185 – 1 szt.

Ozdoba powinna być wykonana z kryształków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys 

iluminacji pokryty wężem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych 

horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m2  na 

przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, 

Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. 

Wszytko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP44. Możliwość 

wypełnienia ozdoby matą błyszczącą o minimalnym oczku 5x5cm. 

Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za 

pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki 

bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.

3. Sanie 200x100 x100 – 1 szt.

Ozdoba powinna być wykonana z kryształków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys 

iluminacji pokryty wężem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych 

horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m2  na 

przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, 

Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. 

Wszytko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP44. Możliwość 

wypełnienia ozdoby matą błyszczącą o minimalnym oczku 5x5cm. 



Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za 

pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki 

bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.

4. Figura bałwan 200x180 -1szt.

Ozdoba powinna być wykonana z kryształków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys 

iluminacji pokryty wężem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych 

horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m2  na 

przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, 

Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. 

Wszytko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP44. Możliwość 

wypełnienia ozdoby matą błyszczącą o minimalnym oczku 5x5cm. 

Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za 

pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki 

bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.

5. Rama do zdjęć 120x180 -1 szt.

Ozdoba powinna być wykonana z kryształków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys 

iluminacji pokryty wężem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych 

horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m2  na 

przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, 

Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. 

Wszytko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP44.  

Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za 

pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki 

bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.

6. Figura renifer mały 145x105x60 – 1szt

Ozdoba powinna być wykonana z kryształków aluminiowych spawanych metodą TIG, obrys 

iluminacji pokryty wężem led o przekroju min 13 mm i gęstości 36 led/1m ułożonych 

horyzontalnie bądź wertykalnie. Wypełnione diodami led min.100 punktów led/m2  na 

przewodzie o minimalnym przekroju 1x0,5 w kolorystyce zgodnej z barwą iluminacji, 

Komponenty przytwierdzone do konstrukcji opaskami min. 160/2,5 z poliamidu co 2-3 diody. 

Wszytko połączone metodą szybko złączek oraz gniazd i wtyczek min. IP44. Możliwość 

wypełnienia ozdoby matą błyszczącą o minimalnym oczku 5x5cm. 

Gotowa do podłączenia wtyczką do sieci na 230V, powinna mieć możliwość montowania za 

pomocą uchwytów z blachy cynkowanej, powinna być odporna na UV oraz posiadać znaki 

bezpieczeństwa. Kolor ozdoby – biały ciepły.



7. Kurtyna świetlna - ok 106 mb

Barwa biała ciepłą, duży kąt świecenia 360, pobór mocy 6,9 W, ozdoba do zastosowania w 

niskich temperaturach, przy dużej wilgotności powietrza, sznury zakończone złączką 

umożliwiającą szybkie połączenie zestawów na jednym kablu. Odporna na promienie UV, 

zasilanie 230V. Minimalny zwis 70cm. 

                    



Załącznik nr 3

Wzór umowy

zawarta w dniu ………………… pomiędzy: Giżyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500
Giżycko, NIP 845 10 33 603 reprezentowanym przez Dyrektora - Panią Martę Dąbrowską ,
zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”,  
a Firmą :……………………………………………………………... 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

W  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  została  zawarta
umowa  o następującej treści: 

Przedmiot umowy

§ 1.

1.  Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  dostarczenie  świątecznych  dekoracji  świetlnych
i  montażem  przy  Warsztacie  Zbrojmistrza  na  Terenie  Twierdzy  Boyen  w  Giżycku,  ul.
Turystyczna 1

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
         
                 a) dostarczenie dekoracji świetlnych
                 b) wykonanie montażu kurtyny i figur wokół Warsztatu Zbrojmistrza  

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  niniejszej  Umowy  zgodnie  z
wytycznymi  zawartymi  w  zaproszeniu  do  składania  ofert,  zasadami  wiedzy  technicznej
obowiązującymi  przepisami  i  polskimi  normami  oraz  do  oddania  przedmiotu  Umowy
Zamawiającemu.

4.Zakres i sposób wykonania Umowy określają:

1) Zaproszenie do składania ofert,

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

            Prawa i obowiązki Zamawiającego 

            § 2.

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i wskazanie Wykonawcy terenu na którym mają być zamontowane urządzenia

2) odbiór przedmiotu niniejszej Umowy

3) terminowa zapłata wynagrodzenia,

4.Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  prawo  do  dysponowania  terenem   na  którym
zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy.

                                                                                                           



Prawa i obowiązki Wykonawcy

 § 3. 

1. Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w zaproszeniu
do składania ofert, obowiązującymi normami i wiedzą techniczną; 

2.  Terminowe  przekazanie  Zamawiającemu  przedmiotu  niniejszej  Umowy  nadającego  się
do  użytkowania  z  dokumentami  dopuszczającymi  urządzenia   do  użytkowania  zgodnie
z przeznaczeniem; 

3.  Dostarczenie  niezbędnych  atestów,  dotyczących  realizowanego  przedmiotu  niniejszej
Umowy; 

4.  Okazanie na żądanie Zamawiającego certyfikatu (deklaracji)  zgodności  z  obowiązującymi
normami lub  w przypadku ich braku właściwą aprobatę techniczną w stosunku do użytych
materiałów; 

5. Rozruch i regulację wszystkich zamontowanych urządzeń; 

6. Dostarczenie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń; 

7. Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych w okresie rękojmi;

8. Przedstawicielem  ze strony Wykonawcy będzie: ……………………………………………..

Terminy realizacji przedmiotu umowy
 

   § 4.

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 

1)termin realizacji zamówienia …………………….

                                                               Wynagrodzenie Wykonawcy
 

         § 5.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego § 1 Strony ustalają wynagrodzenie  zgodnie z
ofertą  Wykonawcy  na  kwotę  brutto  w  wysokości  ……………………………………………
………………….

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust.  1 zawiera wszystkie koszty jakie Wykonawcy
przysługuje  w ramach realizacji przedmiotu Umowy i nie będzie podlegać zmianom .

Zasady płatności wynagrodzenia 

§ 6.

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej
po zakończeniu zadania.

2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 



3. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

Rękojmia 
§ 7.

    
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1 wykonany zostanie
dobrze jakościowo, zgodnie z  warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa, warunkami
umowy, bez wad pomniejszających wartość zamówienia lub uniemożliwiających użytkowanie
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad Wykonawca usunie je niezwłocznie nie później
niż 3 dni po zgłoszeniu. 

3. Rękojmia na przedmiot umowy  przysługuje na okres 36 miesięcy.

Kary
§ 8.

1. Wykonawca zapłaci  karę umowną za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości  2 %
wartości umowy za każdy dzień.
2.  Wykonawca zapłaci  karę  umowną za nieterminowe usunięcie  wad w okresie  rękojmi   w
wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień.

                                             Postanowienia końcowe 

          § 9.

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  Każda  zmiana  niniejszej  Umowy  wymaga  formy  pisemnego  aneksu  –  pod  rygorem
nieważności.

3.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego,  Prawa  budowlanego  wraz  z  przepisami  wykonawczymi  oraz  inne  obowiązujące
przepisy prawa. 

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Zamawiający: Wykonawca: 


