ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sceny mobilnej
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)
Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w
...................................................

(dane jednostki publicznej - zamawiającego).

........................................................................................................... (dane jednostki publicznej zaprasza do złożenia oferty na dostawę 1 szt nowej sceny mobilnej
I. Zamawiający:
.................................................................................................
.................................................................................................
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Dane techniczne - przyczepa:
- Długość 9,5 m, szerokość 2,5 m, wysokość 3,5 m
- Dopuszczalna masa całkowita -max 3000 kg
- Rama stalowa
- Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk ogniowy
- Układ jezdny tandem
- stabilizator toru jazdy - AKS
- płynne zawieszenie przyczepy – 4 x amortyzator, 2 x oś 1500 kg
- Hamulec roboczy 2 osie hamowne
- Hamulec najazdowy DMC 3000 kg
- Koła 185/14 C wzmacniane
- Maksymalna prędkość podczas transportu 70 km/godz,
- Kategoria prawa jazdy B + E
- Dopuszczenie do ruchu drogowego – pojazd zarejestrowany /do przerejestrowania/
- Przegląd techniczny na min 24 m-ce
- Ubezpieczenie na 12 m-cy
- Gwarancja 36 m-cy.

Dane techniczne- scena:
- Podest sceniczny: szerokość 8 m, głębokość 6 m, wysokość 1,3 m
- Podesty nagłośnieniowe 2 szt: długość 1,5 m; szerokość 0,8 m
- Wysokość całkowita sceny: 5,80 m
- Wysokość prześwitu sceny: 4,50 m
- Max obciążenie podestów: 350 kg/ m2
- Dopuszczalna grubość pokrywy śnieżnej na dachu : 6 cm
- Czas montażu sceny: 60 minut, min. liczba osób do montażu: 2 osoby
- Podłoga sceny: sklejka antypoślizgowa – trudno zapalna

zamawiającego).

- Konstrukcja sceny aluminiowa
- Poziomowanie przyczepy na bazie siłowników hydraulicznych – 4 szt /system elektrohydrauliczny/
- System napędu elektro hydrauliki siłowej 230V/ 1,5 kW /zasilany z sieci lub niezależnie z agregatu/
+ pompa ręczna
- System podnoszenia dachu – z zastosowaniem siłowników hydraulicznych
- Max obciążenie dachu przy podnoszeniu i opuszczaniu 800 kg
- Max obciążenie dźwigarów dachu 4 x 200 kg
- Max obciążenie wież nagłośnieniowych 2 x 200 kg
- Max obciążenie słupów wewnętrznych 4 x 100 kg
- Max obciążenie słupów zewnętrznych 2 x 50 kg
- Zadaszenie plandeka 650 g/m 2 trudno zapalna
- Zadaszenie: kolor - czarny
- Siatki boczne osłaniające – na 3 ściany, siatka 300 g/m2 – trudno zapalna
- Plandeka czołowa osłaniająca podest trudno zapalna
- Pneumatyczny system odprowadzenia wody z dachu
- Schody z regulowanym kątem natarcia stopni 1 szt, zakres regulacji 0,8 m – 1,4 m
- Barierki – 1 kpl
- Drabina – 1 szt
- Odciągi – 4 szt
- Podkładki pod stopy – 1 kpl
- Gaśnica – 1 szt
- Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt
- Koło zapasowe – 1 szt
- Klucz do kół – 1 szt
- Gwarancja – 36 m-cy
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Dostępne części zamienne
- Zapewnienie badania kontroli technicznej
- szkolenie /montaż, demontaż, użytkowanie/ dla 2 osób.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. Termin wykonania zamówienia
Termin dostawy sceny do .....................................................: do xx.xx.20xx r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
- Wysokość oferowanej kwoty netto oraz brutto /wypełniony załącznik Nr 1/,
- Szczegółowy opis oferowanej sceny mobilnej,
- Dokumentację fotograficzną sceny mobilnej,
- Aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru /KRS, CEIDG/ wystawiony nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
V. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia xx.xx.20xx r. do godz. xx.xx na adres:
..................................................................................... z dopiskiem
„OFERTA NA DOSTAWĘ SCENY MOBILNEJ”, lub e-mailem: .................................................
Zamawiający informuje, że oferty które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą
rozpatrywane.
VI. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
VII. Ocena ofert
Kryterium oceny ofert:
1.cena - 60 %
2.dodatkowa funkcjonalność - 20 %
3.estetyka sceny i funkcjonalność - 20 %
Łączna liczba przyznanych punktów będzie liczona w następujący sposób:
cena najniższa
----------------------- x 60 pkt +dodatkowa funkcjonalność /maks. 20 pkt/ + estetyka sceny /maks.20 pkt/
cena oferty badanej

Ad 1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu
realizacji przedmiotu zamówienia. Zaoferowana cena jest ceną całkowitą i ostateczną,
uwzględniająca wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, dostawy oraz przeszkolenia
obsługi.
W kryterium ceny zamawiający przeliczy cenę:
cena najniższa
----------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej

Ad. 2. W kryterium dodatkowa funkcjonalność Zamawiający przyzna maksymalnie 20 pkt/ za:
zaproponowanie w cenie przedmiotu zamówienia dodatkowych elementów ułatwiających pracę przy
scenie:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przyjazdu Komisji powołanej przez Zamawiającego do
siedziby Wykonawcy, w terminie do dwóch tygodni od daty otwarcia ofert. Wykonawca umożliwi w
wyznaczonym terminie prezentację sceny Komisji Zamawiającego.
Koszt wyjazdu pokrywa Zamawiający.
Każdy z członków przydzieli indywidualnie od 1 – 20 pkt. Wszystkie punkty zostaną w tym kryterium
zsumowane i wyciągnięta zostanie średnia.

Ad.3. W kryterium estetyka sceny / funkcjonalność montażu i demontażu sceny Zamawiający przyzna
/maksymalnie 20 pkt/ za:
1. Estetyka, staranność i precyzja /od 1-10 pkt/
2. Funkcjonalność sceny /od 1 – 10 pkt/.
W kryterium estetyka sceny i funkcjonalność sceny Zamawiający dokona oceny każdej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przyjazdu Komisji powołanej przez Zamawiającego do
siedziby Wykonawcy, w terminie do dwóch tygodni od daty otwarcia ofert. Wykonawca umożliwi w
wyznaczonym terminie prezentację sceny Komisji Zamawiającego.
Koszt wyjazdu pokrywa Zamawiający.
Każdy z członków przydzieli indywidualnie w każdym z podkryteriów od 1 – 10 pkt. Wszystkie punkty
zostaną w tym kryterium zsumowane i wyciągnięta zostanie średnia.
VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty
O wyniku zapytania ofertowego Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie.
IX. Warunki płatności:
Płatność dokonana będzie po zrealizowaniu przedmiotu umowy na podstawie faktury VAT w terminie
14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
X. Dodatkowe informacje
1. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu ............................ Informacji udziela
..........................................................: Pan/i. ........................................., e-mail:...................................
2. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania, m.in. w przypadku kiedy złożone oferty
zawierać będą cenę brutto przewyższająca kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
wykonanie zamówienia oraz w przypadku kiedy złożone oferty nie spełniają wymogów określonych
w treści zapytania ofertowego.
XI. Załączniki

