Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, z art.
4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

I.

ZAMAWIAJĄCY

Hajnowski Dom Kultury,
ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka
e-mail: hdk@hdk.hajnowka.pl
II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu sprzętu muzycznego wraz z dostawą w ramach
projektu „Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza
Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury”,
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest dostępny w załączniku nr 1.
III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

14 dni od dnia podpisania umowy lub ogłoszenia wyników zapytania ofertowego.
IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego. W przygotowanej ofercie należy wskazać cenę brutto, producenta i model sprzętu
poszczególnych składników zestawu nagłaśniającego zawartych w załączniku nr 1
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty przedmiotu zamówienia, w szczególności
transport na własny koszt i na własne ryzyko.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej do godz. 10.00 dnia 12.03.2019 r. na adres
e-mailowy: w.gredel@hdk.hajnowka.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Hajnowskiego
Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka.
VI.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym
postępowaniu.
Kryterium branym pod uwagę jest cena – 100 %

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres umowy i nie podlega
waloryzacji.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.hdk.hajnowka.pl
VII.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za usługę nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
przedmiotu zamówienia, podpisania protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Włodzimierzem Gredelem (nr
telefonu 666 320 118), e-mail: w.gredel@hdk.hajnowka.pl
IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty
związane z przedmiotem zamówienia ponosi wykonawca.
2. Oferty niekompletne będą odrzucone.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
X.

ZAŁĄCZNIKI
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy

