
 Opatówek, dnia 29.04.2022 r. 
    

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dotyczące zamówienia o szacunkowej wartości  
przekraczającej 20 000 zł. netto oraz 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 PLN 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Opatówek 
62-860 Opatówek  
Plac Wolności 14, 
e-mail: gok@opatowek.pl 

 
II. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  

"Adaptacja odrestaurowanego dworca PKP na potrzeby statutowe Gminnego 
Ośrodka Kultury w Opatówku poprzez montaż sprzętu audiowizualnego" 
 

             W ramach zadania zrealizowana zostanie usługa polegająca na zaprojektowaniu  
i realizacji projektu sprzętu audiowizualnego, który jest niezbędny do prowadzenia 
działalności  kulturalnej w odrestaurowanym budynku dworca PKP. tj: 

 - projekt aranżacji sprzętu audiowizualnego - 1 szt. 
             - ekran ścienny na statywie -   szt. 1 
             - projektor multimedialny -zestaw  - szt. 1  
             - kamera z niezbędnym wyposażeniem - szt. 2 
             - zestaw głośników  - szt. 2   
             - mikrofon ze statywem - szt. 1  

Minimalne wymagania oferowanego sprzętu zawiera załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego 

 
             Podmiot odpowiedzialny za działanie jest Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku. 
              

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
Termin realizacji zamówienia:  
 do 31.08.2022 
 

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Opatówek ul. Dworcowa 1B  dawny dworzec PKP 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY JE STAWIA 
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY POSTAWIŁ TAKIE WARUNKI 
 
Nie dotyczy 



 
VII. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PRZYPISANĄ IM WAGĄ PUNKTOWĄ LUB 

PROCENTOWĄ 
 
Cena: 100% 

 
VIII. SPOSÓB OBLICZENIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH 

KRYTERIÓW 

Ocena punktowa = cena minimalna x 100 punktów / cena badana. 
 

IX. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 
Ofertę należy złożyć do dnia 09.05.2022 r. do godziny 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku ul. Kościelna 2. w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym 
odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone 
nazwą /firma i adres/ oraz opisany przedmiot zamówienia/tj: "Adaptacja odrestaurowanego 
dworca PKP na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku poprzez montaż sprzętu 
audiowizualnego" 
 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert. 

 

XI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE 
PUBLICZNE LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA 
   

. 
1.    Termin płatności: do 14 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu zobowiązany jest do 

podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej 
cyfrowo i słownie  w złotych polskich. 

2.    Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty, który 

stanowi załącznik  nr 1  do niniejszego zaproszenia. Cena oferty winna obejmować wszelkie 
koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.     

3.   Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne    

do przygotowania oferty, określenia ceny  zamówienia i podpisania umowy. 

4.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniać warunki określone 

przez Zamawiającego oraz przedstawiać najniższą cenę. 
5.  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

6.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzenia stwierdzi, że: 
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert, 
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
3) zawiera, błędy w obliczeniu ceny oferty. 

 



XII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
 Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą 
 następującą osobą:   Mieczysława Jaskuła tel. 601 245 821 
 
W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazywać będą sobie pisemnie, e-mail.  
W przypadku przekazywania sobie dokumentów e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania 
 

XIII. OKRESLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY O ILE PRZEWIDUJE SIĘ 
MOŻLIWOŚĆ TAKIEJ ZMIANY 

 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej oraz innych  
nieistotnych postanowień umowy. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku 
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w zaproszeniu do składania 
ofert  pomimo zachowania należytej staranności. 

 
 

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

                                                                                         (kierownik zamawiającego) 

 
 
 

 
 

 
 
 
  



 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia .................... 

 
 
 

OFERTA CENOWA 
 

dotycząca zamówienia o szacunkowej wartości  
przekraczającej 20 000 zł. netto oraz 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 PLN 
 
 
 
 

I. WYKONAWCA 
 

Nazwa Wykonawcy:  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 
 
Adres Wykonawcy: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 
 
NIP Wykonawcy: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.. 
 
REGON Wykonawcy, (jeżeli dotyczy) IIIIIIIIIIIII.. 
 
Tel./fax Wykonawcy: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 
 
Adres e-mail Wykonawcy: IIIIIIIIIIIIIIIIIII. 
 

II. ZAMAWIAJĄCY 
 
............................  
ul. ................................. 
....................., 
tel.: ................. fax: .................... 
e-mail: ...................................... 
 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 
 

IV. OFERTA WYKONAWCY 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o sygnaturze FFF...... z dnia FFF./FFFF./...... r. oferuję 
wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ww. zapytaniu ofertowym                        
w następującej cenie: 
 
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
 
FFFFFFFFFFFFFFFFF..PLN  
 
(słownie:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF) 
Zamówienie zrealizuję w terminie do FFFFFFFFFFFFFFFF.  



 

Wyznaczam jako osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia i kontakt z Zamawiającym: 

Imię i Nazwisko wyznaczonej 
osobyFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.. 

Telefon 
kontaktowy:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFF.............. 

Mail:FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFF 

V. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 
 

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję się zrealizować zgodnie z wymaganiami określonymi  
w zapytaniu ofertowym z dnia FFFFFFFFFFFFFFFFF..; 

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym wymienionym w pkt 1 i nie 
wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń; 

3. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji 
zamówienia; 

4. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V 
zapytania ofertowego (jeżeli zamawiający je postawił) i nie podlegam wykluczeniu z udziału          
w postępowaniu; 

5. W razie wybrania mojej/naszej/ oferty zobowiązuję/zobowiązujemy/ się do zawarcia umowy 
lub podpisania zlecenia realizacji zamówienia w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego; 

6. Uważam/y/ się za związanego/związanych/ niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od 
dnia upływu terminu składania ofert; 

7. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe. 

 

FFFFFFFF..FFF.FFFFFFFFFFFFFFFF 

data i czytelny podpis Wykonawcy 

 
  



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Parametry minimalne oferowanego sprzętu 
 
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY - ZESTAW 
Kontrast 3000000:1 
Żywotność lampy 20000h 
Jasność 6000lm 
Min. przekątna ekranu 0.76m 
Maks. przekątna ekranu 7.6m 
Rozdzielczość podstawowa 1920x1200 
Rozdzielczość maksymalna 4096x2160 
Wbudowane głośniki (moc) TAK (10 W) 
Wejście minijack 3,5mm TAK 

Statyw (wysokość po rozłożeniu ) 145cm 

Kabel HDMI (długość) 2m 

 
EKRAN NA PODWÓJNYM STATYWIE 
Wymiary ekranu (szer x wys) 300x225cm 
Format obrazu  4:3 ; 16:9 
Szerokość kasety 310 cm 

 
KAMERA Z WYPOSAŻENIEM X2 
Rozdzielczość nagrywania 5K ; 4K ; 2,7K ; 5,3K 
Wbudowany mikrofon TAK 
Wymagana karta pamięci TAK (microSD) 
Stabilizacja obrazu TAK 
WIFI TAK 
Bluetooth TAK 
GPS TAK 
Czas nagrywania przy użyciu akumulatora (h) 1.5h 

Wodoodporność TAK 
Karta microSD + adapter do karty (pojemność GB) 400GB 
Torba, Uchwyt, Opaska na głowę   
Statyw do kamery (Wysokość po rozłożeniu) 170 cm 

 
MIKROFON ZE STATYWEM 
Dynamika 134db 
Zasilanie 2 baterie AA 1,5 V lub akumulator BA 70 
Liczba kanałów Do 90 kanałów 
Pasmo przenoszenia 20-20000Hz(-3dB) 
Czułość 2,1mV/Pa 
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) ≤ -60 dB przy 1 kHz @ -3 dBfs poziomu 

wejściowego 
Rodzaj mikrofonu Mikrofon krawatowy + mikrofon do ręki 
Przetwornik mikrofonu Dynamiczny (e 835), pojemnościowy (ME 

2) 
Charakterystyka kierunkowości Wszechkierunkowa (ME 2), kardioidalna 

(e 835) 
Zakres przestrajania 470,2-526MHz 
Cechy transmisji Cyfrowa 
Zakres przestrajania 56 MHZ 



Statyw  
Materiał stal 
Kolor czarny 
Min. wysokość 103 cm 
Max. wysokość 169 cm 
Długość ramienia 89 cm 
Konstrukcja podstawy trójnóg 

 
ZESTAW GŁOŚNIKÓW X 2 (PODWÓJNE KOLUMNY WRAZ ZE STATYWAMI) + MIKSER 
Głośnik 1  
Kolor czarny 
Typ kolumny aktywny 
Średnica głośnika niskotonowego  12" 
Średnica głośnika wysokotonowego 1" 
Konstrukcja kolumny dwudrożna 
SPL 127 dB 

Transmisja sygnału przewodowa lub bezprzewodowa 
Typ zasilania sieciowe 
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth 
propagacja 100° x 60° b                                                                                                                 
ilość kanałów miksera:   minimum 2 
ilość kanałów mikrofonowych: minimum 2 
zdalne sterowanie mikserem Bluetooth lub WiFi 
linia opóźniająca delay:   minimum 66ms 
Głośnik 2  
Moc RMS 750 W 
Maks. SPL 131 dB   
Głośnik 18 " 
Wejścia 2x Balanced XLR/TRS combi 
Wyjścia 2x XLR (M) 
Kolor czarny 

Mikser  

ilość kanałów mikrofonowych: Minimum 6 
Korektor graficzny 3 punktowa 
Zasilanie Phantom 48V tak 
Filtr dolnozaporowy tak 
Wyjście słuchawkowe Tak 
Kanaly aux Minimum 2 
Statyw  
Typ produktu:  Tyczka głośnikowa 
Materiał rurki Stal 
Wykończenie rurki Malowane proszkowo na czarno 
Wysokość minimalna 82 cm (820mm) 
Wysokość maksymalna 150 cm (1500mm) 
Długość transportowa 82 cm (820mm) 
Złącze dolne:  M20 
Górne złącze 35 mm 

 
 
 


