INW.271.1.49.2020

Zaproszenie do składania ofert
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
NIP: 681 10 04 414
tel. 12 639 23 00, fax. 12 639 23 05
e-mail: info@myslenice.pl
zaprasza

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie:
Zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli
Grupy Misterium i innych wydarzeń w ramach zadania z MBO.
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu
Katolickiego do spektakli Grupy Misterium i innych wydarzeń.
1. OŚWIETLENIE
a) Reflektor teatralny LED 100W- Eurolite Led THA-100F COB 3200K – 4 szt
b) Reflektor Beam SPOT ZOOM 4w1 4x 10W BeamZ PS40Z – 6 szt
c) Reflektor Ultrafiolet Led UV BeamZ FlatPAR 6x6W DMX – 2 szt
d) Kabel przewód DMX AES 110 Ohm 2x0,25 BITNER LP0214 – 100m – 2 szt
e) Przewód DMX 3 110 Ohm 3m - Stagg SDX3-3 – 10 szt
f) Przewód DMX, Eurolite DMX cable XLR 3-pin 1m bk, – 10 szt
g) Złącze wtyk Adam Hall terminator DMX 3-pin 120 Ohm – 5 szt
h) Skrzydełka do reflektora, Eurolite Barndoors for STL/THA bk, – 4 szt
i) Uchwyt hak do mocowania świateł Athletic T-49 – 10 szt
j) Reflektor - Eurolite led PAR-64 COB 3000K 100W Zoom manualny 11-35 bk – 1 szt

2. ZAPLECZE
a) Stojak z pulpitem dla DJ - Sand4me DJ Mobile Pro Statyw DJ – 2 szt
b) Profesjonalny statyw mikrofonowy-Millenium MS 2004 – 4 szt

c) Sterownik - Showtec Showmaster 48 MKII – 1 szt
d) Skrzynia transportowa na sterownik Showmaster 48 Barczak N6F754013M – 1 szt
e) Lampka LED do miksera (XLR), Adam Hall SLED1ULTRAXLR3 – 2 szt
f) Analogowy mikser estradowy USB, FX DNA M18.6 – 1 szt
g) Mikser Estradowy USB FX, DNA M8.0 – 1 szt
h) Żarówka halogenowa General Electric T19 240V/1000W GX-9,5 750h Longlife – 10 szt
i) Żarówka halogenowa -General Electric M40 240V/500W GY-9,5 2000h – 10 szt
j) Sterownik – Eurolite, dimmer pack EDX-4R DMX RDM – 2 szt
k) Lampa halogenowa - GE PAR64 CP60 EXC VNSP 240V 1000W – 10 szt

3. NAGŁOŚNIENIE
a) Zestaw nagłośnieniowy aktywny 2200W, DNA RLX-1400 – 2 szt
b) Stagebox do wielodrożnej transmisji sygnału, Adam Hall K 20 C 30 - Stage Box 16/4 30 m – 1 szt
c) Podwójny odtwarzacz CD/MP3 - IMG STAGELINE CD-292USB - 1 szt
d) Głośnik przenośny - JBL Boombox Czarny – 1 szt
e) Kabel zasilajacy PowerCon Neutrik 4 M – 3 szt
f) Przewód zasilający Powercon in/out 1,5m – 18 szt

g) Kabel zasilający Showtec Neutrik Powercon / Schuko 1,5 m, 3x 2,5 mm2 – 2 szt
h) Słuchawki studyjne - Behringer HEADPHONES HPS5000 – 1 szt
i) System bezprzewodowy nagłowny - SHURE BLX14E/SM35 – 2 szt
j) Mikrofon bezprzewodowy podwójny - SHURE BLX288/PG58 – 2 szt

4. MONITORING
a) Kamera Ip Dahua IPC-HFW3441T-ZAS-27135 – 1 szt
b) Kamera Ip Dahua IPC-HFW3241E-AS-0280B – 2 szt
c) Rejestrator Ip Dahua NVR2108HS-8P-4KS2 – 1 szt
d) Dysk Twardy Wd Purple 3TB WD30PURZ – 1 szt
e) Skrętka komputerowa, Kabel Getfort Premium CAT.5E U/UTP PVC Skrętka 305M – 1 szt
f) Switch Dahua PFS3005-4P-58 – 1 szt
5. Dokładną specyfikacje i dane techniczne produktu stanowią załączniki pt: ,, Oświetlenie, Zaplecze, Nagłośnienie, Monitoring”.
II. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Do 01.06.2020r.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent składa ofertę na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego zaproszenia.
2. Oferent załączy karty techniczne oferowanego sprzętu oraz wypełnioną tabelkę z
wykazem wyposażenia który stanowi załącznik nr 2.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Oferta cenowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia
odnoszące się do specyfikacji, wyszczególnionej w części I pkt 1,2,3,4,5 niniejszego
zaproszenia oraz powinna uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do jego realizacji.
6. Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnionym podatkiem
VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 60
dni licząc od dnia upływu terminu nadsyłania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej
oferty.
IV. MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice nie później niż do dnia
01.06.2020r (poniedziałek) w formie elektronicznej (e-mail) na adres: info@myslenice.pl, w
temacie wiadomości należy wpisać „INW.271.1.49.2020 - Oferta”

V. WYMAGANIA DLA DOSTAWCY
1. Do obowiązków Dostawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny wchodzić będzie
również:
a) dostarczenie przedmiotu zamówienia do umówionego miejsca dostawy, adres dostawy:
32-400 Myślenice, ul. 3-go Maja 1a
b)

załadunek i rozładunek przedmiotu zamówienia,

c)

ubezpieczenie transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru,

d)

zapewnienie gwarancji jakości na dostarczony towar,

e)

montaż dostarczonego sprzętu,

f)

sprawdzenie poprawności zamontowanego sprzętu,

2.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, odpowiadające
opisowi przedmiotu zamówienia, gotowy do użytku.

3.

Zamawiający wymaga aby oferowane wyposażenie posiadało niezbędne atesty,
świadectwa jakości i certyfikaty, karty gwarancyjne.

W przypadkach wskazania w dokumentacji technicznej znaków towarowych lub pochodzenia
np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania
równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których parametry
techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w
dokumentacji technicznej.
Materiały równoważne muszą być wymienione w ofercie z nazwy, a ciężar udowodnienia
zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po
stronie składającego ofertę.
VI. PROCEDURA OCENY I WYBORU OFERTY:
1.Do oceny dopuszczone będą jedynie oferty, które wpłynęły w terminie, na podstawie
następujących kryteriów:
1.1. Kryteria formalne:
a) Oferta musi być zgodna z Opisem przedmiotu zamówienia (Punkt I), tj.: spełniać wszystkie
techniczne parametry ujęte w specyfikacji.
b) Oferta musi zostać dostarczona do UMIG w sposób zastrzeżony w punkcie IV.
c) Oferta musi zawierać informację o gwarancji na dostarczone wyposażenie, z
zastrzeżeniem, że nie może być ona krótsza niż 24 miesięcy od daty podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego bez uwag.
1.2 Kryterium ceny:
1. Decydującym kryterium oceny będzie najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia,
z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich parametrów technicznych i kryteriów formalnych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień
umowy która zostanie zawarta.
3.Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie
możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się
z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
w ramach procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z
tytułu przygotowania oferty;
2. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości na wniosek
oferenta drogą mailową lub telefoniczną w terminie niezwłocznym;
3. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony
odrębnie o formalnościach niezbędnych do realizacji zamówienia;
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się
od realizacji przedmiotu niniejszego zapytania;
5. Do niniejszego rozeznania rynku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843.),

6. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do

30.06.2020r.
7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Dominik Gruszkowski; tel. 12 639
23 73 , e-mail: dominik.gruszkowski@myslenice.pl;

VIII. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Myślenice ul. Rynek
8/9, 32-400 Myślenice;
b) inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Krzysztof Dybeł, kontakt: adres
e-mail: iod@myslenice.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Zakup i

modernizacja infrastruktury Sali Teatralnej Domu Katolickiego do spektakli
Grupy Misterium i innych wydarzeń w ramach zadania z MBO” prowadzonym w
trybie zaproszenia do składania ofert;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa
Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Wyjaśnienia:

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

IX. Załączniki do zaproszenia:
Zał. 1. Formularz ofertowy
Zał 2. Wykaz asortymentów – Tabela.
Zał. 3. Oświetlenie
Zał. 4. Zaplecze
Zał 5. Nagłośnienie
Zał 6. Monitoring
Myślenice 15.05.2020r

