
 

 
 
Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego postępowania  jest współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014- 2020 III Osi Programu - Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, 
w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia 
kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 
3.2 „ Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 

 

Zamawiający:  CENTRUM SZTUKI WW OŁAWIE 

                       55-200  Oława, UL. Młyńska 3 

 

Numer referencyjny postępowania: CS/1/2021 

Identyfikator postępowania : 9226951f-002f-4f59-a726-977dd655445e 
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Zamówienie: 
Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie  - zakup profesjonalnego sprzętu 

audio – video i pętli indukcyjnej 

 

Tryb podstawowy- bez negocjacji  ( art.275 pkt 1 ustawy Pzp)  
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 Oława, październik 2021r. 

 



 

Specyfikacja  Warunków Zamówienia zawiera: 

 

1. Nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania, informacje ogólne. 

 

1) Zamawiający : Centrum sztuki w Oławie, 55-200 Oława, ul. Młyńska 3 

Tel – 71 735 15 75 

e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /OWE/SkrytkaESP 

 

2) Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone zostało: 

        - w Biuletynie Zamówień Publicznych . 

        -  miniPortalu 

        - w BIP na stronie internetowej Zamawiającego –

https://www.bip.cs.olawa.ig.pl/webcm 
 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie internetowej 

bip.um.olawa.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień 

Publicznych  do upływu terminu składania ofert. 
 

4) Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do 15:00. 
 

5) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych  zwaną dalej ustawą lub Pzp 

 

6) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
   

7) Jako podstawowy dokument do sporządzenia ofert należy traktować niniejszą 

Specyfikację wraz z załącznikami. 
 

8) Na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono: 

         - SWZ z załącznikami 
         
 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia. 
     

1. https://www.bip.cs.olawa.ig.pl/webcm 
 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie  treści 

SWZ. 

 



 

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania  ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści  

SWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania  

ofert . 

 

4. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3, przedłuża 

termin składania odpowiednio ofert  o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia  ofert . 

 

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ  nie wypłynął w terminie, o którym 

mowa w pkt. 3, zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ  oraz 

obowiązku przedłużania terminu składania  ofert . 

 

6. Przedłużenie terminu składania ofert , o którym mowa w pkt. 4, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo odpis potrzeb i 

wymagań. 

 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawnienia źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. 

 

9. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 

ofert , zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 

przygotowanie. 

 

10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której 

została udostępniona SWZ. 

 

11. Informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w BZP. 

 

12. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia. 

Tryb podstawowy – bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy  

 

4. Informację, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji. 



 

Nie dotyczy 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest : 

- dostawa sprzętu do studia filmowego 

- dostawa sprzętu do studia nagrań 

- dostawa pętli indukcyjnej  

 

Zamawiający dzieli zamówienie na 3 części opisane w p. 23 SWZ – Opis części 

zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  
 Każdy z elementów przedmiotu zamówienia winien być  fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny 

od wad, kompletny, zdatny do prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego 

przeznaczeniem, nadto oznaczony znakiem CE, posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności 

z obowiązującymi normami PN: EN, certyfikaty bezpieczeństwa . 

 

6. Termin wykonania zamówienia. 

15.12.2021r.  

 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

 Projekt umowy (zał. nr 3 do SWZ). 
 

8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej. Składanie ofert. 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sn@kultura.olawa.pl . 

3. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami: 

 Sylwia Nabiałczyk , tel.666 099 752,  email: sn@kultura.olawa.pl 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego , musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy : złożenia, zmiany , wycofania oferty oraz formularza do komunikacji. 

5.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych , elektronicznych kopi dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu  

miniPortal oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej ( ePUAP). 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal


 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków , zawiadomień , dokumentów elektronicznych , 

oświadczeń lub elektronicznych kopi dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postepowania jako załącznik do 

niniejszej SWZ. Dane postępowania można również wyszukać na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcje „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

 
B. ZŁOŻENIE OFERTY. 

1.Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem „ Formularza do złożenia , zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku”  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu , w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3.Ofertę składa się , pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4. Sposób złożenie oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika” , dostępnej na stronie:https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej , zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , 

wykonawca w celu utrzymania poufności tych informacji , przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „ Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część należy ten plik zaszyfrować. 

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.   

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

8.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert  wycofać ofertę za 

pośrednictwem „ Formularza do złożenia , zmiany, wycofania oferty lub wniosku”  

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

 
C. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ( 

NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT)  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacje pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń , wniosków ( innych niż wskazane w 

p . 8B ) odbywa się za pomocą poczty elektronicznej , email – sn@kultura.olawa.pl  



 

2. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 

pomocą poczty elektronicznej na adres  email j/w. 

3. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych  musi być zgodny z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r.r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji o oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń , jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy.  

 
9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia 

jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69. 

Nie dotyczy. 

 

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

Sylwia Nabiałczyk  , tel. 666 099 752 , e-mail: sn@kultura.olawa.pl; 

 

11. Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą ustala się do dnia – 9.11.2021r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia , zamawiający przed 

upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca może złożyć  ofertę na wszystkie części zmówienia. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w 

dokumentach zamówienia. 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

4. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

5. Wraz z ofertę należy złożyć: 

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy ( zał. 

2 do SWZ)  

- wypełniony załącznik nr 1.1, 1.2,1.3 ( w zależności na którą część zamówienia 

składana jest oferta ) 

     W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

     oświadczenie , o którym mowa powyżej , składa każdy z wykonawców 



 

- pełnomocnictwo do podpisania oferty ( jeżeli dotyczy)  

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , 

jeżeli wykonawca , wraz z przekazaniem takich informacji , zastrzegł, że nie mogą być 

one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa . Wykonawca nie może zastrzec  informacji, o których mowa w art.222 

ust.5 ustawy.  

7. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia lub podmiotu innego, na zasobach którego wykonawca polega 

celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z umocowaniem 

określonym w wypisie z właściwego rejestru lub umowie spółki lub pełnomocnika.  

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

9. W przypadku , o którym mowa powyżej , wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej podmiotów udostępniających zasoby , niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych ( art. 118- 123 ustawy Prawo zamówień 

publicznych)  

 

13. Sposób oraz termin składania ofert. 

1. Termin składania oferty – do dnia 12.10.2021r.  do godz. 10.00 

2. Sposób składania ofert opisano w p. 8 SWZ. 

 

14. Termin otwarcia ofert. 

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021r.  o godz.10.30  

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego  , w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 

przez zamawiającego , otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający informuje z zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania . 

4. Zamawiający , najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o: 

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte 

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego 



 

po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na mini portalu i następuje poprzez wskazanie 

pliku do odszyfrowania.  

 

15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. 

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie przesłanek określonych 

w art.108 ust 1. 

 

16. Sposób obliczenia ceny. 

1. Cena ofertowa  obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą danej części   

zamówienia . W formularzu oferty wykonawca podaje cenę całkowitą brutto, za którą 

podejmuje się zrealizowania danej części  zamówienia. Cena obliczona zostanie na 

podstawie cen jednostkowych netto, brutto i ilości zamawianych elementów  ( podane 

odpowiednio w załącznikach 1.1,1.2,1.3  ) 

 Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić 

się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł 

itp. obciąża wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. Cena oferty uwzględniać 

winna koszty dostarczenia i wniesienia urządzeń do pomieszczeń zamawiającego a 

także inne czynności opisane we wzorze umowy. 

Czynności, o których mowa powyżej są określone odpowiednio w załącznikach 1.1 do 

1.3 ( Specyfikacja dostawy) i są zróżnicowane w zależności , której części zamówienia 

dotyczą. 

2. W przypadku określenia przez wykonawcę, stawki procentowej podatku VAT innej niż 

podstawowa wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty informację zawierającą 

podstawę prawną zastosowania innej stawki podatku VAT niż podstawowa. 

3. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku . 

4. Cena przyjęta w formularzu oferty będzie stała w czasie objętym umową. 

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe 

wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet 

Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienie sytuacji, o 

której mowa powyżej Wykonawca załącza do oferty stosowne oświadczenie podając 

wartość dostawy , która spełniała powyższy warunek. 

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały we wzorze 



 

            umowy. 

 

17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny 

ofert. 

 

1. Zamawiający oceni oferty, przyznając punkty według wzorów opisanych poniżej , w 

oparciu o kryteria oceny ofert tj.:    

A- cena (brutto) – waga 60 % 

B – okres  gwarancji i rękojmi za wady – waga 20 %  

C – termin płatności faktur – waga 20% 

 

    Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób: 

W kryterium A – cena  oferta z najniższą ceną otrzyma 60  pkt, każda następna oferta 

oceniana będzie na podstawie wzoru  

         cena najniższa spośród ofert 

Ilość punktów oferty n =   --------------------------------------   x   60 

        cena  oferty n 

W kryterium B okres gwarancji i rękojmi ( miesiące) – 20 % 

 

Wartość punktowa kryterium okresu gwarancji i rękojmi  jest przyznawana w następujący 

sposób: 

Wykonawca otrzyma: 

- 0 pkt w przypadku zaoferowania 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi 

- 10 pkt w przypadku zaoferowania 30 miesięcznej gwarancji i rękojmi   

- 20 pkt w przypadku zaoferowania 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi 

Wskazanie w ofercie przez wykonawcę  innego okresu gwarancji i rękojmi spowoduje 

odrzucenie oferty jako niezgodnej ze SWZ. 

 

W kryterium C - Termin płatności faktur – waga 20% 

Wykonawca za zaoferowany termin płatności faktur równy 5 dni otrzyma 0 pkt, za 7 dni – 

10 pkt , za 10 dni – 20 pkt 

 

Wykonawca może zaproponować termin płatności faktur 5 dni albo  7 dni  albo 10 dni. 

Zaproponowanie innego terminu płatności faktur spowoduje odrzucenie oferty jako 

niezgodnej ze SWZ.        

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumaryczną  ilość 



 

punktów z ustalonych  kryteriów. 

 

2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 

spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej 

wadze. 

 

3. Jeżeli oferty otrzymały taka samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

 
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w p.3, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę. 

 
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż 

zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 
6. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

      - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

W przypadku , o którym mowa w p.6.3 zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 

poprawienia . Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

 

18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje 

równocześnie  wykonawców, którzy złożyli oferty,  o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania , jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania , jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium  oceny ofert 

i łączną punktację;   

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 



 

2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w.p1.1 , na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania . 

3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w p. 1, jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy 

regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; (jeżeli dotyczy) 

 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art.577 ustawy , w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni  jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w p.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz 

wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

8. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

publiczne , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostały mu przyznane , a możliwość unieważnienia 

postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

9. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba , że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty. 

10. Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, 

sporządzając w jego toku protokół postępowania. 

11. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. 

12. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

albo unieważnieniu postępowania, z tym , że oferty wraz z załącznikami udostępnia się 

niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia 

ofert, z uwzględnieniem art.166 ust.3 lub art. 291 ust.2 zdanie drugie ustawy. 

 



 

19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu  zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę , o której mowa w art.469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i  

Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej , dynamicznym systemie zakupów, 

systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane 

postanowienia umowy; 

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy 

ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy; 

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 

zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego 

zobowiązany.  

4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej 

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w zdaniu poprzednim. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 

dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

8. Do odwołania dołącza się: 

- dowód dołączenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości 

- dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopi zamawiającemu 

- dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego 



 

9. Odwołanie podlega rozpoznaniu , jeżeli: 

- nie zawiera braków formalnych  

- uiszczono wpis w wymaganej wysokości   

10.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, 

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

11.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

12.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

13.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 

zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym przypadku Izba 

oddala opozycję.  

14.Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: 

- w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy; 

- odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 

- odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie; 

- odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem 

rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego 

postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się; 

- odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby 

lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie  z 

żądaniem zawartym w odwołaniu; 

- odwołujący nie przekazał zamawiającemu odpowiednio odwołania albo jego kopi zgodnie 

art.514 ust 2 ustawy. 

15. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 

16. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postepowania odwoławcze. 

17.Na orzeczenie Izby oraz postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa a art.519 ust.1 

ustawy ,  stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga   do 

sądu. 

18.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

 

19.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia 



 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa a art.519 ust.1 ustawy , 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – 

Prawo pocztowe  jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ OPISANE SĄ W DZIAŁE IX USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 
 

20. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli zamawiający je 

przewiduje. 

Nie dotyczy. 

 

21. Informację o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je 

przewiduje. 

Nie dotyczy 

 

22. Informację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie 

wymagał ich złożenia. 

Nie dotyczy 

 

23. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający dzieli zamówienie na 3 części opisane poniżej.  

 

Część 1 – Zakup sprzętu do studia filmowego.  

CPV – 32 33 30 00-6 – Aparatura do nagrywania i powielania obrazu wideo 

Zamówienie obejmuje dostawę poniższych elementów: 

- kamera cyfrowa – 3 szt. 

- baterie do kamery cyfrowej – 6 szt. 

dysk multimedialny – szt.3 

- klatka operatorska – zestaw – 3 szt. 

- statyw kamerowy – szt.1 

- bezprzewodowy follow fokus – zestaw – szt.1 

- obiektywy filmowe – zestaw – szt.1 

- system do realizacji live- zestaw – szt.1 

Dokładny opis powyższych elementów określony jest w załączniku nr 1.1 do SWZ 

 

Część 2 – Zakup sprzętu do studia nagrań.  

CPV- 32 33 00 00-5 – Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo 

          32 34 00 00-8 – Mikrofony i głośniki 

          30 20 00 00-1 – Urządzenie komputerowe 

Zamówienie obejmuje dostawę poniższych elementów: 

- kolumny monitorowe bliskiego pola – 2 szt. 

- system monitorujący wraz z sumatorem – 1 szt. 

- preamp studyjny 8 kanałowy – 1 szt. 



 

- przetwornik cyfrowy AD/DA – 1 szt. 

- mikrofon studyjny wielkomembranowy – 1 szt. 

- para mikrofonów stereo set – zestaw 1 

- komputer – szt.1 

- krosownica studyjna – szt.1  

- program do rejestracji DAW – szt.1  

- zestaw kabli do krosownicy – 1 zestaw (4 sztuki) 

Dokładny opis powyższych elementów określony jest w załączniku nr 1.2 do SWZ 

 

Część 3 – Zakup pętli indukcyjnej.  

CPV- 33 18 50 00- 0 – Aparaty słuchowe 

Zamówienie obejmuje dostawę poniższych elementów: 

- pętla indukcyjna do sali widowiskowej – szt.1 

- pętla indukcyjna do recepcji – szt.1 

Dokładny opis powyższych elementów określony jest w załączniku nr 1.3 do SWZ. 

Zamawiający zamieścił  w dokumentach postępowania rys. 1.2.3.4 sali kinowej w 

której ma zostać zamontowana pętla indukcyjna.  

 

24. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub 

maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części 

zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty 

w większej niż maksymalna liczbie części. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie  części zamówienia. 

 

25. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie 

przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 

składanie. 

Nie dotyczy. 

 

26. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 95. 

Nie dotyczy 

      

 

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, 

jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 

Nie dotyczy. 

 

28. Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający 

przewiduje takie wymagania. 

Nie dotyczy. 



 

 

29. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje 

obowiązek wniesienia wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

30. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Nie dotyczy. 

 

31. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub 

sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o 

których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo 

wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów. 

Nie dotyczy. 

 

32. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych. 

Nie dotyczy. 

 

33. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 

Nie dotyczy. 

 

34. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121. 

Nie dotyczy. 

 

35. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, 

jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Nie dotyczy. 

 

36. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli 

zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 

Nie dotyczy. 

 

37. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93. 

Nie dotyczy. 

 

38. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

zamawiający je przewiduje. 

Nie dotyczy. 



 

 

 39. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, SWZ zawiera również informację, 

czy zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których 

zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert. 

Nie dotyczy. 

 

40. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Informacja przekazywana w związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych w art. 13 

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 (dalej 

jako RODO). 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zawiązku z relacjami 

biznesowymi, którymi może być zawarcie i realizacja umowy, wystawienie faktury, zlecenie 

zamówienia, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, 

stanowiska, jest Centrum Sztuki w Oławie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława 

(dalej jako ADO). 

Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane 

osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub 

podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia i 

realizacji umowy na rzecz tego podmiotu. 

ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sekretariat@kultura.olawa.pl za pomocą 

telefonu: +48 71 735 15 75, drogą pocztową: ul. Młyńskiej 2, 55-200 Oława. 

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za 

pomocą adresu 

e-mail: iod@kultura.olawa.pl adres do korespondencji: ul. Młyńskiej 2, 55-200 Oława. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 



 

zawarciem umowy/ realizacja zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 obowiązek prawny ciążący na Centrum Sztuki w Oławie, związany zwłaszcza z 

rachunkowością, w tym wystawianiem faktur oraz dokonywania rozliczeń 

finansowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

 prawnie uzasadniony interes Centrum Sztuki w Oławie, w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń, a także prowadzenia marketingu własnych 

produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia 

działań przed jej zawarciem, a także do wystawienia faktury czy zlecenie zamówienia. W 

przypadku niepodania danych, zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej 

zawarciem oraz wystawienie faktury czy też zlecenie zamówienia może być niemożliwe lub 

utrudnione. 

W przypadku danych, które zostały przekazano do ADO w celu realizacji umowy lub w 

związku z relacjami biznesowymi łączącymi strony umowy przesłanką do przetwarzania 

danych jest uzasadniony interes ADO. 

Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej 

rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po 

zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu 

współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i 

dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom 

świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w 

zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w 

zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania. 

W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania 

usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 



 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych. 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

względem Pani/Pana, w tym do profilowania. 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu: 

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn 

związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

 

Załączniki do SWZ: 

1. Formularz oferty – zał.1 + zał.1.1,1.2,1.3 

2. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – zał. 2 

     3.Projekt umowy – zał.3 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 
 

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

 

pieczątka oferenta                                                                                             data 

                                                            OFERTA  
                                                               Do Centrum Sztuki  

                                                                                               w Oławie 

                                                                                               ul. Młyńska 3 

                                                                                               55-200  Oława     

 

Pełna nazwa oferenta ...................................................................................................  



 

Adres                         ................................................................................................... 

Nr telefonu       ................................................................................................... 

Adres e –mail …………………………………………………………………… 

REGON ………………………………………………………………………………. 

Adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………… 

 

 

W nawiązaniu do wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w 

trybie podstawowym ( bez negocjacji – art.275.ust1)  na realizację zamówienia pn:    

Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie  - zakup profesjonalnego sprzętu 

audio – video i pętli indukcyjnej 

 

           Część …………………….tj. ………………………………………… 
                                     ( wpisać nr części zamówienia i jego nazwę)   
 

                                 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszej części  zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie   niniejszej części  zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, 

wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacjami za cenę :  

       Cena brutto…………………………………………………………………PLN 

(słownie:………………………………………………………………….....PLN) 

( obliczoną zgodnie informacjami zamieszczonymi w załączniku do SWZ pn. Specyfikacja 

dostawy –dotycząca tej części zamówienia)  

Okres  gwarancji i rękojmi za wady: 

………………………miesięcy 

        Wykonawca może zaproponować okres  gwarancji i rękojmi za wady albo 24  miesiące 

albo 30 miesięcy albo 36 miesięcy  . Zaproponowanie innego okresu gwarancji i rękojmi za 

wady spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej ze SWZ. 

 

          Termin płatności faktur: 

           ……………………………..dni ( słownie:…………………………dni)  

         Zamawiający ustala , że termin płatności faktur może być 5 dni albo 7 dni albo 

         10 dni. .                     

3) niniejsza oferta jest ważna do dnia  9.11.2021.r.  

4) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy ( zał. nr 3 do swz)  

5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) 



 

się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

6) Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom ( 

jeżeli są już znani) 

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

7) Informuje , że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego  następujących towarów/usług zgodnie z ustawą z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( niepotrzebne skreślić). 

Nazwa ( rodzaj) towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego …………………………………………........................... 

Wartość towaru lub usługi objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego , bez kwoty podatku 

………………………………………………………………………………….zł 

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy , będzie miała 

zastosowanie ……………………..%. 

8) Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem,  średnim 

przedsiębiorstwem  / nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem ,małym lub średnim przedsiębiorstwem  

( niepotrzebne skreślić)  

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki  informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 RODO  ( 

rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne 

rozporządzenie o  ochronie danych ) wobec osób fizycznych , od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu* 

 

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego , stosownie do 

art.13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ( usuwa treści 

oświadczenia przez jego wykreślenie) 

  10) Do oferty załączam załącznik SPECYFIKACJA DOSTAWY właściwy dla tej części 

zamówienia. 

 

11) Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy  Prawo zamówień publicznych oświadczamy, 

że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje 

zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 



 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania ( niepotrzebne skreślić): 

 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą  być one  udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art.222 ust.5 

 

                …………………………………………… 

               podpisy osób uprawnionych  

 

 

            

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do  SWZ                                                                                                              

 

                                                                                                        Centrum Sztuki 

                                                                                                       z siedzibą  w Oławie 

                              ul. Młyńska 3 

                             55-200 Oława 

Wykonawca: 
……………………………………………

……………………………………………

………................   

 (pełna nazwa/firma, adres) 

 

                                               Oświadczenie wykonawcy  



 

składane na podstawie art. 125 ust 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych   

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym ( bez negocjacji – art.275 pkt 1)  na zamówienia pn. Konwersja cyfrowa 

Centrum Sztuki w Oławie  - zakup profesjonalnego sprzętu audio – video i pętli 

indukcyjnej.  

                       Część ……zamówienia tj………………………… 

                               ( wpisać nr części zamówienia i nazwę części)  
 

    
prowadzonego przez Centrum Sztuki z siedzibą w Oławie  , 55-200 Oława,                                    

ul. Młyńska 3  oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108  ustawy Pzp. 

 

       ………………………………………… 

                                                                                  (podpis osoby upoważnionej) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania                              

na podstawie art.108 ust.1 pkt ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art.108 ust.1  pkt 1,2 i 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Umowa…………………. 
 

 

Zawarta w dniu ………………….. w Oławie pomiędzy: 

Centrum Sztuki w Oławie 
z siedzibą 

55-200 Oława, ul .Młyńska 3 

 reprezentowane przez: 

Annę Ślipko – Dyrektor 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………….. 

 z siedzibą: 

……………………………………………… 



 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………….. 
 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie podstawowym ( bez negocjacji) zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych  

 

o następującej treści: 

                                                                             § 1 

Przedmiot umowy 
 

Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:   

Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie  - zakup profesjonalnego sprzętu audio – video 

i pętli indukcyjnej 

                                Część …… tj.:………………………………. 

Szczegółowy opis parametrów technicznych  i innych  zawiera „Specyfikacja dostawy ”  która 

stanowi załącznik nr …….. ( załącznik 1.1 – 1.3 w zależności , na którą część zamówienia złożona 

została oferta)  do  „OFERTY” i stanowi integralną część umowy. Wykonawca dostarczy przedmiot 

zamówienia o parametrach i właściwościach jak w w/w załączniku. 

 

 

 

 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 
 

1.Termin wykonania zamówienia: 15.12.2021r. 

2. Termin wykonania zamówienia to dzień podpisania protokołu odbioru końcowego podpisany 

przez obie strony. 

§ 3 

Zobowiązania stron 
 

1.Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.  

2.Przy wykonywaniu umowy wykonawca, ponosi odpowiedzialność  za kompetentne, rzetelne i 

terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, wszelkie szkody wyrządzone w mieniu 

zamawiającego przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia. 

3.Zamawiający zobowiązuje się w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy 

warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

4.Wykonawca zobowiązuje się informowania Zamawiającego o realizacji przedmiotu zamówienia 

lub jego części siłami podwykonawcy/ podwykonawców w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy z podwykonawcą oraz do wskazania danych identyfikujących podwykonawcę/ 

podwykonawców.  

 



 

§ 4 

Zasady realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i ryzyko, 

własnym transportem w terminie do dnia 15.12.2021r.  do godz. 14.00 , do pomieszczeń 

wskazanych przez Zamawiającego. Przez dostarczenie przedmiotu umowy należy również 

rozumieć wniesienie urządzeń do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego  . 

     Wykonawca zobowiązany jest także do: 

     - montażu i uruchomienia pętli indukcyjnych ( dotyczy cz.3 zamówienia) 

2.Całkowitą realizację przedmiotu zamówienia potwierdzi protokół odbioru końcowego 

sporządzony przez strony umowy. Szczegółowe warunki i zasady dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy podano w § 7 umowy. 

3.Do realizacji niniejszej umowy wyznacza się:  

ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………….. 

ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………….. 

4.Osoby wyznaczone do realizacji umowy mają prawo do podpisania  protokołu końcowego. 

 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 
 

Za wykonanie określonego w § 1 przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto w wysokości: ………..  zł (słownie: ……………………………….. zł), w 

tym podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości, tj. w kwocie ………………… zł 

(słownie: …………………. zł). Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) wynosi : …………… zł 

(słownie:……………………………………………. zł).  

 

 

§ 6 

Warunki płatności 
 

1.Rozliczenie za wykonaną i odebraną dostawę nastąpi jednorazowo po całkowitej realizacji 

przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanej faktury. Podstawę do wystawienia faktury oraz do 

dokonania płatności będzie stanowić podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy protokół 

odbioru końcowego. 

2.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w ciągu …………………….. dni 

( zgodnie z ofertę Wykonawcy)  na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze. 

3.Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 912 139 7337 

 

 

§ 7 

Warunki dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 
 

1.Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia jest 

podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego – bez zastrzeżeń potwierdzającym 

również dostarczenie dokumentów, o których mowa  w p. 5,6 i przeprowadzenia szkolenia, o 



 

którym mowa w p.7. 

2.Odbiór końcowy nastąpi po dokonaniu pełnej i ostatecznej weryfikacji kompletności 

i wymaganej funkcjonalności dostawy. 

3.Dzień i godzinę dostawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym a także czas niezbędny do 

wykonania czynności , o których mowa w paragrafie 4 ust.1  

4.Czas trwania procedury odbioru końcowego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.. 

5.W razie stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający 

wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W takim przypadku za datę odbioru uważa się 

datę odbioru poprawionego, wolnego od wad, przedmiotu zamówienia. 

5.W dniu podpisania protokołu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 

gwarancyjne. 

6.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem dokumentacji użytkowej, 

opisującej w języku polskim, funkcje i sposób eksploatacji sprzętu ( instrukcje obsługi, instrukcje 

konserwacji itp.) 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, 

eksploatacji i konserwacji dostarczonego sprzętu. 

 

 

§ 8 

Kary umowne 
 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia strony 

opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach  

i w następującej wysokości. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 

a)zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia - 500 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

terminu określonego w paragrafie 2 ust.1  

b)zwłoki w naprawie zgłoszonego do naprawy sprzętu -  200 zł za każdy dzień zwłoki  

 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca jest 

obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy. 

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający wypłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy  

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 456 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Odstąpienie powyższe nie nakłada na Zamawiającego  

obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

          wynagrodzenia. 

7. Łączną maksymalną wysokość kar umownych , których mogą dochodzić Strony ustala się w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 . 

 

 



 

§ 9 

Gwarancja 
 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady ( zgodnie z 

ofertą wykonawcy) na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego ( okres gwarancji = okres rękojmi za wady)  

2.Okres gwarancji i rękojmi za wady ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy , tj. czas liczony od 

zgłoszenie wady do dnia jej usunięcia i biegnie od nowa w przypadku wymiany urządzenia na nowy. 

3.Czas skutecznej naprawy zgłoszonej wady nie może przekroczyć 7 dni roboczych liczonych od dnia jej 

zgłoszenia drogą elektroniczna na pocztę : e –mail ……………… Przekroczenie tego terminu skutkować 

będzie naliczeniem kary umownej  jak w § 8 pkt.2b 

4.Jeżeli z udokumentowanych przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy i zaakceptowanych 

przez Zamawiającego , czas naprawy zgłoszonej wady nie będzie możliwy w terminie 7dni Strony umowy 

uzgodnią ostateczny, wiążący termin usunięcia usterki. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie 

naliczeniem kary umownej  jak w § 8 pkt.2b 

5.W przypadku trzykrotnego wystąpienia takiej samej wady urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do 

wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. 

6. W przypadku , gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub nie usunie ich w terminie 

określonym w p.3 i 4 niniejszego paragrafu , Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy , nie 
tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz zachowując inne uprawnienia przysługujące mu 

na podstawie niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar umownych. 

7.Udzielona gwarancja i rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią. 

 

§ 11 

 

Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 

dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

 

§ 12 

 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności wykonawcy mogącej mieć wpływ na 

realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać 

ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

 



 

§ 13 

 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się pod rygorem nieważności zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 

zmiany. 

 

§ 14 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 15 
 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacją postanowień 

niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie. 

W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym niż 30 dni, spór poddany 

zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

§ 16 

 

Umowa została sporządzona w 4  jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje 

Wykonawca, 3 Zamawiający. 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są : 

- Specyfikacja  Warunków Zamówienia 

- oferta Wykonawcy. 

- załącznik 1.1, 1.2,1.3 ( w zależności od części zamówienia) 

 

 

                   WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY    

 
 


	- 10 pkt w przypadku zaoferowania 30 miesięcznej gwarancji i rękojmi
	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ OPISANE SĄ W DZIAŁE IX USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

