
 
NR P - 2/2009 
Mielec, 2009-10-16 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P - 2/2009 Nazwa 

zadania: ,, Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego  do Samorządowego 

Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ” 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec  zawiadamia o wszczęciu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
  
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie 
Kod 39-331 Chorzelów  

www.sokis.gmina.mielec.pl  

E-mail sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...  

Godz  urzędowania 8.00 do 15.30  

 
II. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 
www.sokis.gmina.mielec.pl  
 
    
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: drogą 
pocztową lub odebrać osobiście w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie  
SIWZ jest nieodpłatna . 
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 
o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych wielkość i zakres zamówienia 
precyzuje opis dostawy i zestawienie sprzętu nagłośnieniowego  zał. do SIWZ   
 
Wspólny Słownik Zamówień: 32342400-6 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych   
   . 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:  
30 listopada 2009 roku 
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
 
VIII. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
 

http://www.sokis/
http://www.sokis/


 
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
Nazwa kryterium 

Najniższa cena 

Waga 

100 pkt  

 

X. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 27-10-2009 rok do godz. 10.30 
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec 
ul. Jadernych 7 
Kod 39-300 Mielec  
Sekretariat Urzędu Gminy w Mielcu  
  
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia:27-10-2009 rok o godz. 10.30 
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec 
ul. Jadernych 7 
Kod 39-300 Mielec 
Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu  
 
XII. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia : 27-11-2009 roku 
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
nie dotyczy 
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego systemu zakupów 
nie dotyczy 
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna 
nie dotyczy 
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniajace  
Zamawiający nie dopuszcza mozliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego  
XVII.Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 
361918– 2009 data ogłoszenia w BZP 16-10-2009rok 
 
 
 
____________________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NR:  P - 2/2009 

                                            
Mielec,2009-10-16 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania  

,, Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego  do Samorządowego Ośrodka 

Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ” 
  Nr- P - 2/2009 
 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie  
Kod 39-331 Chorzelów  
Strona www.sokis.gmina.mielec.pl  
E-mail sokis_chorzelow@poczta.onet.eu   
Godziny urzędowania 8.00 -15.30 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, póz. 
1058. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
póz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, póz. 1058). 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, póz. 605), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 241 póz. 1763) , 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
,, Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego  do Samorządowego Ośrodka 

Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ” 

szczegółowy zakres, ilość, zgodnie z opisem dostawy i zestawieniem sprzętu zał. do SIWZ   

- załącznik nr 2 
Opis sprzętu nagłośnieniowego : 

 

1.Kolumny głośnikowe aktywne –    4 szt.                                                                                                                  

Dwudrożna kolumna z obudową typu bass-reflex do zastosowania jako głośnik frontowy. 

zbudowana na jednym przetworniku niskotonowym  15” oraz jednym wysokotonowym 1.5”lub 

większym .Powinna posiadać dwa gniazda do mocowania na statywie lub sztycy z głośnikiem 

http://www.sokis/


niskotonowym. 

Parametry  nie gorsze niż: 

Pasmo (±3 dB): 65 Hz – 20 kHz  

Kąty propagacji: 70º x 70º  

Moc (Continous / Program / Peak): 400W / 800W / 1600W  

Skuteczność (1W @ 1m): 98 dB SPL  

Maksymalna skuteczność: 130 dB SPL (Peak)  

Impedancja: 8 Ω  

2.Odsłuchy - Kolumny monitorowe aktywne                          2 szt.   

Przełączane wejście mikrofon/linia z regulatorem poziomu, sygnalizacja przesterowania 

(overload) oraz obecności sygnału (signal), możliwość wyboru dwóch ustawień korekcji w 

zależności od zastosowania, wejście i wyjście sygnału na gniazdach XLR. 

Aktywny dwudrożny monitor sceniczny/kolumna frontowa, jeden przetwornik 12”lub 15”, jeden 

przetwornik 1,5”lub większy 

Właściwości nie gorsze niż: 

Zakres częstotliwości (-10 dB): 46 Hz – 20 kHz  

Pasmo przenoszenia (±3 dB): 76 Hz – 20 kHz  

Kąty propagacji: 70° x 70°  

Maksymalny poziom SPL: 133 dB SPL  

Moc (ciągła/szczytowa): 500 W / 1000 W   

Dwa gniazda dla statywu  

3.Korektor stereofoniczny                                                       2 szt.                                                    

Korektor graficzny stereo, 15 pasm (2/3 oktawy). Wyposażony w suwaki o długości 20mm i 

przestrajanym zakresie: ±6dB, ±12dB, symetryczne wejścia/wyjścia XLR oraz jack ¼”, 

niesymetryczne wejścia/wyjścia RCA, regulacje poziomu wejściowego, diody LED informujące 

o „przesterowaniu” sygnału na wyjściu oraz przełącznik umożliwiający rozłączenie masy. 

Wysokość urządzenia  1U. 

 4. Procesor pogłosowy                                                    - 1 szt. 

dwukanałowy cyfrowy procesor efektowy  

* 2 wejścia / 2 wyjścia;  

* 16 pogłosów;  

* regulowany poziom stereofonicznego sygnału wejściowego;  

* nawigacja, wybór i zmiana parametrów przy użyciu wyświetlacza LCD oraz kontrolerów;  

* 5 różnych opcji konfigurowania procesorów sygnałowych;  

* 99 programów fabrycznych oraz 99 programów użytkownika;  

* złącze USB z funkcją wykorzystania urządzenia jako plug-in VST;  

* cyfrowe wejście i wyjście w standardzie S/PDIF;  

* częstotliwości próbkowania 48 kHz i 44.1 kHz, rozdzielczość 24 bity;  

* wejście kontrolera zewnętrznego;  

* złącza MIDI IN oraz MIDI THRU;  

* wejścia i wyjścia symetryczne XLR oraz niesymetryczne TRS ¼” 

 

 

5.Mikser                                                                  1 szt. 

Dane techniczne miksera: 

  szyna wyjściowa aux konfigurowalna przed lub po tłumiku, metalowe gniazda 

przyłączeniowe XLR i TRS ¼”,  



wejście stereofoniczne i wyjście dla rejestratora na złączach RCA,  

3-pasmowy korektor parametryczny dla wejść stereofonicznych,  

3-pasmowy korektor z półparametryczną średnicą dla wejść monofonicznych,  

gniazda insertowe na złączach TRS ¼” dla wejść monofonicznych i sumy wyjściowej,  

10-segmentowy miernik diodowy.  

Właściwości: 12 wejść mikrofonowych monofonicznych , 2 wejścia liniowe stereo, 

wbudowany 24-bitowy procesor efektów - min.32 efekty  

gniazdo dla nożnego sterowania efektami  

dedykowany aux do wbudowanego procesora w każdym kanale  

dodatkowe 2 konfigurowalne aux w każdym kanale  

2 podgrupy  

metalowe gniazda XLR i TRS ¼”  

2 wejścia stereo na gniazdach RCA  

wyjście stereo dla rejestratora na gniazdach RCA  

3-pasmowy korektor z półparametryczną średnicą dla wejść mono  

3-pasmowy korektor dla wejść stereo  

gniazda insertowe TRS ¼” dla wejść mono i sumy wyjściowej  

10-segmentowy miernik diodowy  

wyjście słuchawkowe  

prosty montaż w szafie rakowej 19” 

Przewód wieloparowy (pyta) - Multicor o długości 25 m /16 kanałów IN,4 powroty.  

Rack na mikser i korektory i zapas na 4U ( na kółkach)         

 

 

6.Mikrofon pojemnościowy                                               4 szt.                                                                       

Dane Techniczne: Przetwornik Pojemnościowy  

Charakterystyka kierunkowa Kardioidalna  

Pasmo przenoszenia 30-20,000 Hz  

Czułość w polu swobodnym -44 dB (6.3 mV)  

Impedancja 200 Ω  

Maksymalne ciśnienie dźwięku 

1 kHz przy 1% T.H.D. 137 dB SPL  

Stosunek sygnał/szum 70 dB, 1 kHz przy 1 Pa  

Zakres dynamiki 113 dB (1 kHz przy Max SPL)  

Zasilanie Fantom 9-52V, 2 mA 

lub bateria 1.5 V AA  

Złącze wyjściowe Zintegrowany 3-pin XLRM  

 

 

7.Mikrofony dynamiczne profesjonalne ---                                 4 szt .                                                                         

Metalowa konstrukcja i elastyczne zawieszenie ograniczające zakłócenia mechaniczne i 

interferencje. Parametry techniczne nie gorsze niż: 

Pasmo przenoszenia  nie mniej niż  :  -40Hz...16kHz, Rodzaj przetwornika - gradientowy, 

ciśnieniowy Charakterystyka kierunkowości Superkardioida .Tłumienie sygnału przód-tył (1kHz, 

120° )> 25dB 

Skuteczność (w polu swobodnym, wy nieobciążone, 1kHz) 



1,8mV/Pa = -55dB (0dB=1V/Pa)  

Impedancja znamionowa (1kHz)350 Ω 

Minimalna impedancja obciążenia 1000 Ω 

Czułość na zewnętrzne pole magnetyczne (50Hz)1 µV/µT Waga 330 g Wymiary Ø 46, l 

=180mm  

Bez wyłącznika 

Walizka na mikrofony dostosowana na  co najmniej  10 szt. mikrofonów dostarczonych wg.tego  

zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

8.Projektor multimedialny                                                                                                                                                   

Parametry nie gorsze niż: 

o Rozdzielczość podstawowa XGA (1024 x 768)  

o Możliwe rozdzielczości VGA(640 x 350) do SXGA(1280 x 1024)  

o Jasność 2500 ANSI lumenów  

o Kontrast 2500:1 (Full on/Full off)  

o Wielkość obrazu 24" do 300"  

o Zoom Manualny 1.10:1  

o Obiektyw F=2.4 to 2.48, f=20.7 to 22.8 mm  

o Źródło światła 200W, 3000/4000 godz (tryb normalny / tryb ekonomiczny)  

o Głośność pracy 31/26 dB (tryb normalny / tryb ekonomiczny)  

o Wyświetlane kolory 16.7 mln paleta kolorów  

o Format obrazu 4:3 (podstawowy); 16:9 (możliwy)  

o Częstotliwość pozioma 31-82 kHz  

o Częstotliwość pionowa 48-85 Hz  

o Źródła wejściowe Analog RGB: D-sub 15 pin x 1  

o Cyfrowe: HDMI x 1  

o Component Video: D-sub 15 pin x 1(dzielony)  

o S-Video: Mini Din 4 pin x 1  

o Composite Video: RCA x 1  

o Audio: Stereo mini jack x 1  

o Serial Connector : RS232 8 pin MINI DIN  

o Źródła wyjściowe Analogowe RGB: D-sub 15 pin x1  



o Audio: głośnik 2 Watt x1  

o Sygnał video NTSC, PAL, SECAM 

o Zasilanie 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz  

 9. Ekran Elektryczny                                                                   - 1 szt. 

Wysokość: 180 cm 

Szerokość: 240 cm 

Format: 4:3  

Materiał: Matt White  

Rodzaj ekranu: Rozwijany elektrycznie  

Sterowanie bezprzewodowe : Tak  

Sterowanie przewodowe naścienne: Tak  

Mocowanie na trójnogu: Nie  

Mocowanie na ścianie: Tak  

Mocowanie na suficie: Tak  

Opis: Technologia plug n' play, Pilot ze sterowaniem radiowym (nie wymaga skierowania pilota 

bezpośrednio w stronę odbiornika)Płynna praca silnika. Odbiornik pilota montowany na 

ścianieEkran o przekątnej 300 cm (opis na kartonie), 2400 x 1800 mm,  

 

10. Laptop                                                                       - 1 szt. 

Typ procesora: Intel Core 2 Duo , 2MB Cache L2 lub większa 

Przekątna ekranu: 15,4” rozdzielczości min. 1280x800  

Karta graficzna: Nvidia Geforce 9600M lub równoważna o nie gorszych parametrach 

Zainstalowana Pamieć RAM: 4 GB 

Pojemność HDD: 320GB lub wieksza 

Napęd optyczny:  DVD +- RW DL 

Komunikacja:  LAN 10/100/1000 Mb 

   WiFi: 802.11a/b/g 

   Bluetooth 

Dżwięk  HDAUDIO 

Gniazda rozszerzeń: Express Card 54/34 

Liczba portów USB: 3 lub większa 

Porty Video:  VGA (15 pin D-Sub) 

   HDMI 

Czytnik kart pamięci 

Porty we/wy: 1x złącze HDMI  

   1x port VGA (D-Sub) 

   1x złącze RJ45 do sieci Ethernet 

   1x wyjście słuchawkowe 

   1x wejście mikrofonowe 

   1x SPDIF  

   Czytnik kart 5w1  

Oprogramowanie:  System operacyjny firmy Microsoft wersja polska 

   Office 2007 Basic (Word, Excel )   

 

Sprzęt oświetleniowy: 

 

1. Sterownik światła                                                           - 1 szt. 

 Sterowanie urządzeniami DMX-512 do 8 lub wiecej kanałów każde  

 Możliwość indywidualnej kontroli 8( lub wiecej) różnych adresów  



 Możliwość synchronicznego sterowania kolejnymi podpiętymi urządzeniami  

 32 w pełni programowalne ciągi z 16 krokami każdy  

 Przeciski funkcyjne "fixture keys"  

 "Program-Run" uruchamiający wszystkie programy  

 Przycisk "Strobe" dla sunkcji stroboskopowych  

 Funkcjonalny wyświetlacz  

 Sterowanie dzwiękiem poprzez gniazdo ¼" mono jac lub wbudowany mikrofon  

 Funkcja Blackout  

 64 kanały  

 Mocowanie 19"-rack  

 

2. PAR 64 krótki    LED                                                               10 szt.                                                                                            

 

LED PAR 64 RGB SREBRNY , LED PAR-64 RGB Spot, aluminiowy , 10mm diody LED. 

Sterowanie DMX 512 (5kanałow ) praca na muzykę bez sterownika (wbudowany mikrofon, 

płynna regulacja czułości). Funkcja -Master/Slave  

 

3. Reflektor teatralny   z  żarówką  1000W                             6 szt.                                                                                                        
Reflektor sceniczno- estradowy z regulowanym płynnie kątem świecenia na żarówki halogenowe 

typu 650, lub 1000Wat/ 230V z cokołem GX 9,5 z soczewką o wyrazistym świetle 

 

4. Reflektor punktowiec SPOT 1000 W                             1 szt. 

 

5. Mikser  do światła   komplet                                                                szt.1 

 Parametry nie gorsze niż:     Obsługa 255 obwodów.  

 Programowanie i zapamiętanie nie mniej niż 12 spektakli.  

 W każdym spektaklu można zapamiętać nie mniej niż 12 zestawów obrazów lub efektów.  

 24 obrazy lub efekty w każdym zestawie i do 32 kroków w każdym efekcie.  

 Elektroniczny kros - dowolność łączenia obwodów pulpitu.  

 Pamięć wewnętrzna chroniona przed zanikiem napięcia sieci za pomocą akumulatorów.  

 Zaprogramowane spektakle można zapamiętać na dysku komputera osobistego.  

 Interfejs do regulatorów: cyfrowy DMX512 (opcjonalnie interfejs analogowy dla 

pierwszych 24 obwodów: napięciowy 0..+10V lub prądowy 0..370uA).  

 Interfejs RS-232 do współpracy z komputerem zewnętrznym lub do zdalnego sterowania 

przewodowego.  

 Wejścia AUDIO i interfejs MIDI do współpracy ze sprzętem muzycznym.  

 Pulpit wyposażony w  wyświetlacz ciekłokrystaliczny: 2 wiersze po 40 znaków.  

 Wymiary: 480 x 360 x 130 mm.  



 Możliwość sterowania światłami inteligentnymi typu skanery , ruchome głowy 

 Case  na mikser  do światła                                                       

Skrzynia transportowa na mikser światła dostosowana do obecnego miksera 

6. Dimer  24 ch. Po 10A     komplet                                                1.szt 

Składający się z: 

2 x Dimmer   12 ch. po 10A.                                                                                                                                                     

Panel mocy     12 kanałowy po  10 Amperów na kanał, do zabudowy 19 calowej,  Sterowanie: 

DMX 512 i analogowe. Wyposażony w zabezpieczenia każdego kanału, funkcjonalny 

wyświetlacz wraz z klawiaturą do ustawiania funkcji. Podłączenia obciążenia na zaciskach 

wewnątrz  panelu. 

Oraz: 

Szafa rockowa do urządzeń 19”  

rozmiar 18U  

wykonana z blachy o grubości 1,5mm 

wyposażona w zamykane drzwi 

Chłodzenie 2 wentylatory na 230V 

Spliter- rozdzielacz sygnału DMX                                               Spliter- rozdzielacz sygnału 

DMX owego. Wejście sygnału DMX na złączach XLR 3 pin , lub 5 pin. Wyjście do następnego 

splitera z przełącznikiem końcowego terminatora. 4 separowane wyjścia sygnałów DMX 512 , 

każde ma  posiadać  podwójne złacza XLR 3 pin i 5 pin. 

 

7.Stroboskop sterowany DMX                                                 1 szt 

 

8.Maszyna do dymu sterowana DMX                                    1 szt.                                                                                      

Wytwornica sztucznego dymu do zastosowań scenicznych z wyrzutem do góry -UP-  Sterowa nie 

- DMX 512 , oraz kontroler na kablu, moc powyżej 1000W 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 kod CPV      32342400-6 
 



3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom. 
Informacja na temat podwykonawców 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia  

30 listopada 2009 roku  

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. l Prawa zamówień 
publicznych. 
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia 
uczciwej konkurencji. 
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 



potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

3.1 jest niezgodną z ustawą 
3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 
3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 
3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego 
- spełnia/niespełna. 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę  
a 2) Zestawienie sprzętu nagłośnieniowego 
a.3) Wzór umowy  
 
 B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień 
publicznych składa następujące dokumenty: 
  
  B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.   
    
  B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.   
    
    
  B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
z art. 22 Prawa zamówień publicznych.    
 
 
C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i 



doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 
 
c.1) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.   .  .    
 
D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące 
dokumenty: 
 
  d.1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.   
Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę  
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  
 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
  Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu. podany w pkt. I 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną 
5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
stanowisko  Podinspektor UG Mielec  
imię i nazwisko Andrzej Bieniek  
tel.   017 7745646  
w terminach   8.00 a 15.30   
lub 
stanowisko  Dyrektor SOKiS w Chorzelowie  
imię i nazwisko Dorota Kieraś Jędrychowska 
tel.   017 5841483 
w terminach   8.00 a 15.30   
6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub 
drogą elektroniczną jest: Dorota Kieraś Jędrychowska 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium   
  

 

 



IX. Termin związania ofertą 

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. 
do dnia 27-11-2009 roku  

 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.  
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
9) Oferta winna być zaklejona w kopercie i opisana ,,Przetarg na dostawę sprzętu 

naglośnieniowego i oświetleniowego do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy 

Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ” 
 
 
B. Oferta wspólna 
 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
 
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ 
partnerów - należy załączyć do oferty 
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.  
podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań   
w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 



umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.   
 
XI. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 27-10-2009 rok do godz. 10.30 
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7,Kod 39-300 Mielec  
Sekretariat Urzędu Gminy w Mielcu  
  
    Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia:27-10-2009 rok o godz. 10.30 
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7,Kod 39-300 Mielec 
Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu  
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.   
  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   
  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  
  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  
  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: 
 
Nazwa kryterium Waga 

 cena 100 pkt.  

 
 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w 
niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa. 



7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
 
Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny 

 cena najniższa cena oferty / cena 
oferty badanej x 100  

pkt 

 
 
8. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,   
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
      5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń,   
      5.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,  
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
 
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
wykonawcę. 
 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
  1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
 
 



XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 
Postanowienia umowy zawarto w: 
 
  wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3    
  
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.  
 
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający 
żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności 
faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w 
przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w 
terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej. 
 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie: 
    4.1 pisemnej  
    4.2 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej  
    
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że 
mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 
 
6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do 
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protesu. 
 
  Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.  
 
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia 
protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie 
zamawiającemu. 
 
8. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do 
postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego 
Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania 
odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, 
do której przystąpił. 
 
9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej". 



 
 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili 
ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych 
przez uczestników postępowania.  
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
   zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  
   zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów   
   zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną  
   dokumenty  
  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego   
  urzędowania  
     
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
  
XIX. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 
Formularz ofertowy zal nr 1 
Zeastawienie sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego załącznik nr 2 
Wzór umowy załącznik nr 3 
Oświadczenie załącznik nr 4 
Wykaz wykonanych dostaw załącznik nr 5 
 
____________________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr. 4 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie  
       art. 24 prawa zamówień publicznych 

 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje 
są zgodne z prawdą. 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr. 5 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW . 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiących przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie . 

 

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu 
ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie dostawy  odpowiadające rodzajem i wartością 
przedmiotowemu zamówieniu. 

 

Lp Odbiorca / Miejsce 
wykonania 

Wartość Zakres 
przedmiotowy 

Data rozpoczęcia / 
zakończenia 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.  
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr. 1                       
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  0 (**) ......................................   
Numer faksu:   0 (**) ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie 
Kod 39-331 Chorzelów 307 

www.sokis.gmina.mielec.pl  

E-mail sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...  

:,, Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego do Samorządowego Ośrodka 

Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ” 
Numer sprawy: ......................, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
Cena oferty 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
Oświadczam, że: 
 
   Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….   
   Termin płatności:.......... dni   
   Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............  
   Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni  
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... 
.................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........  
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........    
 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

http://www.sokis/


Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 
umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
Dokumenty 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

W z ó r  U m o w y  –  z a ł ą c z n i k  n r  3  
 

UMOWA …………………….. 
     
 
 
 
 
 
W dniu ………………………………………………… r. w Chorzelowie  pomiędzy 
Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Chorzelowie zwanym w tekście umowy 
Zamawiającym reprezentowanym przez: 
Panią   Dorotę Jędrychowską Kieraś   -   Dyrektor SOKiS 
 
Przy kontrasygnacie  
 
Głównej Księgowej      -  Pani Beaty Kosoń 
 
A 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
zwanego w treści umowy „Wykonawcą" reprezentowaną przez 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

§1 

 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „,, Dostawa 

sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego  do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu 

Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ” 
Po przeprowadzeniu, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz., 1655 z późn. zm.), postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ……………………….. roku 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do umowy. 

 

 



§2 

 
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
1. rozpoczęcie realizacji zadania - po podpisaniu umowy, 
2. zakończenie realizacji zadania - do dnia 30 listopada 2009 r. 

 

 

§3 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe. 
 
 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie złożonej 
oferty, na kwotę: 
 
cenanetto:……………………………………………………………………………………… 
 
 
podatek VAT  ……………………………………………………………………………….. 
 
 
cena brutto:………………………………………………………………………



                                                        §4 
1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jego 
nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi: Gmina Mielec 39-300 Mielec  
NIP: 817198-19-02 
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług 
NIP: …………………………………….. 

§5 

 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej końcowej faktury, w terminie 30 
dni 
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
2. Podstawą wystawienia faktury, będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy,który powinien być dołączony do faktury. 

§6 

 
1. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza pisemnie 
Zamawiającemu. 
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru dostawy z udziałem Wykonawcy  
3. Protokół odbioru podpisują obie strony umowy. Stanowi on podstawę wydania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy. 
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający określa w protokole 
sposób i termin ich usunięcia. 
5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do 20 % i odebrać przedmiot odbioru. 

§7 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty odbioru 
oraz na zamontowane podzespoły lub urządzenia Wykonawca udziela gwarancji 
zgodnie z gwarancją ich producenta. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za 
wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji. 
3. Zamawiający po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest zobowiązany w terminie 
7 dni zgłosić ten fakt Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia wady.



4. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć 
usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy udzielającego gwarancji. 

§8 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne, które 
będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1/Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego, 
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień opóźnienia, 
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w 
okresie 
gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień 
opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 21 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż 
podane w § 9 ust. 1 pkt 1, wysokości 5% wynagrodzenia umownego, 
b) za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umownego, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy od dnia upływu 
terminu wyznaczonego na podjęcie czynności odbioru, określonego w § 2 ust. 2. 
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, to 
strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§9  

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących 
przypadkach: 
1/ w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
2/ zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie prowadzić 
działalność, 
3/ zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy,, 
4/ Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy z przyczyn określonych w § 2 pkt 2. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1/ Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru dostawy lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru, 
2/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3/ Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust.1 może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 



4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia, z podaniem uzasadnienia. 

§10 

 
1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. 
2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod 
rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§11 

 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.). 

§12 

 
Spory powstałe na tle realizacji tej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

§13 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egz. dla 
Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY :                 WYKONAWCA: 

 

 



 

Zestawienie sprzętu nagłośnieniowego i oswietleniowego   zal nr 2 

 

 

 

Lp Nazwa 
produktu/towaru 

Jedn. 
miary 

Ilość Cena jednost. Cena 
netto 

Cena brutto 

1 KOLUMNY 
GŁOŚNIKOWE 
AKTYWNE 

SZT 4    

2 ODSŁUCHY – KOLUMNY 
MONITOROWE 
AKTYWNE 

SZT 2    

3 KOREKTOR 
STEREOFONICZNY 

SZT 2    

4 PROCESOR 
POGŁOSOWY 

SZT 1    

5 MIKSER SZT 1    

6 MIKROFON 
PJEMNOŚCIOWY 

SZT 4    

7 MIKROFON 
DYNAMICZNY 
PROFESJONALNY 

SZT 4    

8 PROJEKTOR 
MULTIMEDIALNY 

SZT 1    

9 EKRAN ELEKTRYCZNY SZT 1    

10 LAPTOP SZT 1    

11 STEROWNIK ŚWIATŁA SZT 1    

12 PAR 64  KROTKI  LED SZT 10    

13 REFLEKTOR 
TEATRALNY Z 
ŻARÓWKĄ 1000 W 

SZT 6    

14 REFLEKTOR 
PUNKTOWIECSPOT 
1000 W 

SZT 1    

15  MIKSER DO ŚWIATLA 
KOMPLET  

SZT 1    

16 DIMER 24 CH PO 10A 
KOMPLET 

SZT 1    

17 STROBOSKOP 
STEROWANY DMX  

SZT 1    

18 MASZYNA DO DYMU 
STEROWANA DMX 

SZT 1    

RAZEM 

 

   



 



 


