
Opole, 16.11.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZADANIE: „MODERNIZACJA SALI EURIALE KINA MEDUZA”

Nr ref.: MSEKM/11/2021

Stowarzyszenie Opolskie Lamy

Ul. Wojska Polskiego 2-4/82

45-863 Opole

Tel. 515 750 778

e-mail: opolskielamy@gmail.com

zaprasza do złożenia oferty na zakup, wraz z dostawą, instalacją, kalibracją i szkoleniem użytkownika,
wyposażenia kwalifikowanego jako modernizacja kin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Ekran 3,7 m x 2 m – wraz z konstrukcją ramową, półkami pod nagłośnienie, maskowanie
stałe, poszycie ekranu projekcyjnego z mikroperforacją,

2. Procesor dźwięku adekwatny do sali kinowej
3. Monitor kontrolno – odsłuchowy do systemów kinowych
4. Zestaw głośników zaekranowy, szerokopasmowy
5. Zestaw głośników zaekranowy, niskotonowy
6. Zestaw głośników efektowy
7. Uchwyt montażowy zestawu efektowego
8. Wzmacniacz mocy
9. Szafa techniczna 19 ‘’ wys. 27U
10. Zestaw okablowania głośnikowego systemu nagłośnienia
11. UPS projektora
12. Odtwarzacz Blu-ray
13. Monitor podglądu Blu-ray
14. Przełącznik wielowejściowy HDMI (HDCP, HDMI 2.0) CYP
15. System transmisji AV, przyłącze HDMI przy ekranie CYP
16. Dostawa, instalacja, kalibracja, szkolenie użytkownika

17. Sprzedawca udzieli 2-letniej gwarancji na dostarczony towar.
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18. Złożona  oferta  musi  obejmować  cały  zakres  towarów  i  czynności  przewidzianych  w
zamówieniu.  Towary  ujęte  w złożonej  ofercie  muszą  być  kompatybilne,  dostosowane  do
współdziałania.  

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami, dane kontaktowe:

Rafał Mościcki, tel. 515 750 778, e-mail: opolskielamy@gmail.com

Katarzyna Mościcka, tel. 665544710, e-mail: opolskielamy@gmail.com

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  w  zakresie  wystarczającym  do  należytego
wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do
wykonania zamówienia

4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie
zamówienia.

5. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Cena oferty – 100 %

2. Do ceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę ofertowaną cenę
brutto  na  realizację  zamówienia.  W  kryterium  cena  kolejno  ocenianym  ofertom  zostaną
przyznane punkty według następującego wzoru:
Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x 100 %
Gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n

3. Za  ofertę  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  Oferta  wykonawcy,  która  uzyska  największą
sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie
100 punktów.

Termin realizacji zamówienia:

30.11.2021 – możliwa jest dostawa wszystkich wymienionych części w jednym terminie – nie później
jednak niż do terminu wskazanego powyżej. 

Sposób przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w sposób czytelny.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.
6. Oferta musi zawierać:
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- Podpisany „Formularz ofertowy”, którego wzór stanowi załącznik nr 1,

- stosowne pełnomocnictwa – jeśli wymagane,

- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań zgodnie z załącznikiem nr 3,

7.  Oferta  musi  być  podpisana  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  Wykonawcy
(Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia).  Oznacza  to,  iż  jeżeli  z
dokumentów  określających  status  prawny  Wykonawcy/-ów  lub  pełnomocnictwa
(pełnomocnictw)  wynika,  iż  do reprezentowania  Wykonawcy/-ów upoważnionych  jest  łącznie
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
8. Oferta złożona przez Wykonawcę jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  które
Wykonawca w prawidłowy sposób zastrzegł w złożonej ofercie.

Termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2021r. do godz. 9.00, za pomocą poczty elektronicznej na
adres e-mail: opolskielamy@gmail.com z adnotacją w tytule „OFERTA  NA ZADANIE:

„MODERNIZACJA SALI EURIALE KINA MEDUZA”

2. Pytania dotyczące treści zapytania ofertowego mogą być kierowane wyłącznie drogą mailową
na adres: opolskielamy@gmail.com. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi telefonicznych,
a  jedynie  e-mailowe  wraz  z  równoczesnym  zamieszczeniem  ich  na  stronie  Zamawiającego
www.opolskielamy.pl

Termin związania ofertą: 

30 dni od dnia terminu składania ofert.

Postanowienia dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny. 

2.  W postępowaniu  pomocniczo  znajdują  odpowiednie  zastosowanie  przepisy  art.  223  i  224
ustawy PZP). 

3.  W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień
dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Nie  dopuszcza  się  prowadzenia  między  Zamawiającym  a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej
treści. 

4.  UWAGA:  Zamawiający  będzie  dokonywał  badania  oferty  w  zakresie  występowania  rażąco
niskiej  ceny.  Jeżeli  zaoferowana  cena  wydaje  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu
zamówienia  i  budzi  wątpliwości  zamawiającego,  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu
zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  lub  wynikającymi  z
odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: 

a) zarządzania procesem świadczonych usług; 

b) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków usług; 
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c) oryginalności usług oferowanych przez wykonawcę; 

d) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu  za pracę (Dz.U.  z  2018 r.  poz.  2177 oraz z  2019 r.  poz.  1564)  lub przepisów
odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

e)  zgodności  z  prawem  w  rozumieniu  przepisów  o  postępowaniu  w  sprawach  dotyczących
pomocy publicznej; 

f) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

g)  wypełniania  obowiązków  związanych  z  powierzeniem  wykonania  części  zamówienia
podwykonawcy

 5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego; 

b) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

c) Wykonawca nie złoży wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty 

d)  Wykonawca  nie  złoży  wyjaśnień  w  zakresie  występowania  rażąco  niskiej  ceny  lub  jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) Wykonawca nie odpowie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów 

7. Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty:

Powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań  w  imieniu  zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  zamawiającego
czynności  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

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: 

1. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z tym przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych, e-
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mail:  rm.opolskielamy@gmail.com.  Dane  te  administrator  powierzył  Stowarzyszeniu  Opolskie
Lamy z siedzibą w Opolu, ul. Wojska Polskiego 2-4/82, 45-863 Opole. Dane te będą przetwarzane
w celu obsługi niniejszego zapytania ofertowego. 

 Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  jest  możliwy  pod  adresem:  ul.  Wojska
Polskiego 2-4/82, 45-863 Opole lub pod adresem poczty elektronicznej: rm.opolskielamy.pl

SOL  jest  podmiotem  przetwarzającym  dla  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z
realizacją niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych:

 -  Konieczność  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze,  oraz
podmiotach przetwarzających dane w imieniu i na rzecz administratora, na podstawie przepisów
prawa unijnego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

• ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będzie to miało miejsce
w sytuacji, gdy przetwarzane są dane osobowe wykonawcy zamówienia publicznego;

1. Odbiorcami danych osobowych będą: 

• podmioty upoważnione do prowadzenia czynności (wizyty sprawdzające, kontrole i audyty w
zakresie  realizacji  zapytania  ofertowego)  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  krajowymi  i
unijnymi, 

•  podmioty  świadczące  usługi,  w  tym  związane  z  obsługą  i  rozwojem  systemów
teleinformatycznych  oraz  zapewnieniem  łączności,  w  szczególności  dostawcy  rozwiązań  IT  i
operatorzy telekomunikacyjni; 

• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 

2. Podanie  danych  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  jest  wymogiem  ustawowym.  Konsekwencje  niepodania  określonych  danych
wynikają  z  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Podanie  pozostałych  związanych  z
niniejszym  zapytaniem  ofertowym  jest  dobrowolne,  ale  odmowa  ich  podania  jest
równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań. 

3. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  2  lat  od  zakończenia  roku,  w  którym
zatwierdzone zostanie sprawozdanie z wydatków ostatecznie rozliczające zakończony projekt
Modernizacji Kina Meduza. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra,
okres ten może zostać wydłużony. Po upływie ww. okresu dane osobowe będą podlegały
archiwizacji  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie
archiwalnym i archiwach. 

4. Osobie,  której  dane  dotyczą,  przysługuje:  ‒  prawo  dostępu  do  swoich  danych  oraz
otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), ‒ prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
‒  prawo do  usunięcia  swoich danych (art.  17  RODO)  -  jeśli  nie  zaistniały  okoliczności,  o
których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, ‒ prawo do żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
‒ prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w
sposób zautomatyzowany , 
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‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art.  21 RODO) -  jeśli
przetwarzanie  odbywa  się  w  celu  wykonywania  zadania  realizowanego  w  interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj.
w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 
‒  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych  (art.  77  RODO)  -  w  przypadku,  gdy  osoba  uzna,  iż  przetwarzanie  jej  danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony
danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 
Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  telefonicznie  wszystkich
potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

Załączniki: 

1) Wzór formularza ofertowego 

2) Wzór umowy 

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

Podpis zamawiającego: 

6


		2021-11-16T21:42:51+0100
	MARTA WOLNA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MARTA WOLNA, PESEL: 91070703069, PZ ID: MartaWolna721


		2021-11-16T21:53:09+0100
	RAFAŁ MOŚCICKI
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: RAFAŁ MOŚCICKI, PESEL: 76061420172, PZ ID: 76061420172




