
Dzierżoniów, dnia 11.09.2013 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zamówieniach 

publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 14.000 euro zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny 

sprzedaży projektora filmowego dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w 

Dzierżoniowie. 

Zamawiający:  

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów 

NIP 882-000-31-48; REGON: 891304052 

Tel. 74 64 64 660; fax 74 831 44 64 

E-mail: dok@dok.pl 

Zamówienie obejmuje: 

1. Sprzedaż i dostawę projektora filmowego.  
 
2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

• Geometryczna korekcja obrazu 3D 
• Jasność: min. 7000 lumenów 
• Rozdzielczość: min. WXGA (1280x800) 
• Obiektyw: Teleobiektyw zmiennoogniskowy, wymienna optyka, dostosowany 

do projekcji na ekranie o wymiarach szer.: 500 cm x wys.: 375 cm, odległość 
projektora od ekranu max 14 m 

• Wejścia: VGA, HDMI, Compozyt, RGB, LAN, 
• Projektor wyposażony w shutter, 
• Moduł bezprzewodowej transmisji, 
• Case do przechowywania. 

Warunki złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu ofertowym, druk formularza stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Termin złożenia oferty: 25.09.2013 r. godz. 12:00 

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub dostarczyć drogą pocztową 

na adres siedziby: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, Dzierżoniów 

58-200; lub wysłać skan podpisanych dokumentów na adres e-mail: renata@dok.pl; 

lub wysłać fax-em na nr 74 831 44 64.  

 
 

                                   
 



      Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

sprzedaży projektora filmowego  

dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w Dzierżoniowie 

 
 

I. Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa …………………………………………………………………………….......... 

Siedziba …………………………………………………………………………........... 

nr telefonu/faksu ………………......………………………………………………...… 

NIP…………………………………REGON………………………………………...… 

www………………………………e- mail…………………………....………….......... 

Osoba/osoby upoważniona/ne do podpisania umowy  

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

Osoba do kontaktu, jej nr telefonu, adres e-mail ................................................. 

............................................................................................................................. 
 
 
II. Dane dotyczące zamawiającego: 

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów 

Tel. 74 64 64 660; Fax 74 831 44 64, E-mail: dok@dok.pl 

NIP 882-000-31-48; REGON: 891304052 

 
 
III. Zobowiązania wykonawcy: 
 
Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z poniższą specyfikacją: 
........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Czas realizacji od chwili podpisania umowy: ........................................................... 

Okres gwarancyjny ...................................................................................................... 

 
 



Ogółem cena ofertowa za sprzedaż, dostawę i montaż jak punkcie III. wynosi: 
 
1) cena netto……………………………………….…………………………..zł 
 
2) podatek VAT…………………………..………….…………..…………….zł 
 
3) cena brutto……………………………….………………………………….zł 
 
4) słownie cena brutto………………………………………………………...zł 

 
 
 
IV. Oświadczam, że: 
1) akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy (proszę wpisać dane 
firmy do zaakceptowanego wzoru umowy), 
2) uważam się za związanego ofertą przez okres 10 dni od terminu składania ofert. 
 
 

 

 

     

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

data                                                  czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby 

                              lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Załącznik nr 2  
Wzór umowy 

 

zawarta w Dzierżoniowie  w dniu …………………..  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  
art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro pomiędzy: 

Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów  NIP: 882-000-
31-48, REGON:891304052 reprezentowanym przez 
Dyrektora DOK -  Krzysztofa Tokarskiego 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….... 
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 
        
. 

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy projektora dla Dzierżoniowskiego Ośrodka 

Kultury w Dzierżoniowie w terminie ............  dni od daty podpisania umowy, o 
parametrach zgodnych ze złożoną ofertą na zapytanie ofertowe. 

Wartością przedmiotu zamówienia jest wartość określona w formularzu ofertowym, którego 
kserokopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i wynosi: 
netto ………………............., brutto.................................... 

Wynagrodzenie ustalone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, tj. koszt dostawy, transportu i przeszkolenia obsługi,   

Zapłata wynagrodzenia płatna w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury. 

 
§2 

Kary umowne oraz kary za nienależyte wykonanie umowy. 
Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, które 
naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
    a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 pkt 3 w  
         wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 
    b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i  
         rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień  
         zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 
    c) odstąpienia Zamawiającego od umowy, z przyczyn zależnych od wykonawcy w 
        wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 

a) zwłoki w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,2% za każdy dzień 
          zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miał być zakończony, 
      b) zwłoki w zapłaceniu faktury w wysokości ustawowej za opóźnienie licząc za 
           każdy dzień zwłoki, 
      c) odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w  
          wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
3. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub 
     nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach art.  
     471 Kodeksu Cywilnego. 

§ 3 



Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki i wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli usterki i wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do 
     czasu ich usunięcia, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
   przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

     - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
       odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
 

§ 5 
Gwarancje. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace wynikające z przedmiotu 
umowy, w wymiarze ................................................... od daty odbioru końcowego. 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe. 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Jako właściwy do rozwiązania ewentualnych kwestii spornych przyjmuje się Sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej Strony. 
 

 
      Wykonawca                  Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Załącznik nr 2  
Wzór Umowy 

 
 

 

zawarta w Dzierżoniowie  w dniu …………………..  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  
art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro pomiędzy: 

Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów  NIP: 882-000-
31-48, REGON:891304052 reprezentowanym przez 
Dyrektora DOK -  Krzysztofa Tokarskiego 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….... 
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 
        
        
 

§ 1. 
W trybie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się 
przenieść na Zamawiającego własność rzeczy, wydać mu rzecz, zamontować, uruchomić w 
sposób umożliwiający korzystanie zgodne z przeznaczeniem i przeszkolić personel w 
zakresie jej obsługi, a Zamawiający zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę. 
 

§ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa projektora dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, 
określonego w zapytaniu ofertowym i zgodnego z ofertą  z dnia  ……………….. 2013 roku.  

2. Sprzęt określony w ust. 2 ma być fabrycznie nowy, nieużywany tj. nie był przedmiotem 
wystaw i prezentacji, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich. 

3. Dostarczony sprzęt nie będzie posiadać wad fizycznych i prawnych oraz będzie gotowy do 
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

4. Przedmiot umowy określony w ust. 1 obejmuje zakup, dostawę, montaż, uruchomienie i 
zestrojenie zestawu kinowego oraz przeszkolenie personelu (kinooperatorów) w zakresie 
obsługi dostarczanego sprzętu.  

 

 
§ 3. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować sprzęt określony w §2 ust.1 do 
siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt. 
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i własne 
ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie ....... dni od dnia podpisania 
niniejszej umowy.  
3. Jakiekolwiek zdarzenia leżące po stronie Wykonawcy utrudniające mu dostarczenie 
przedmiotu umowy nie zwalniają go z obowiązku dostawy w ustalonym terminie.  
  
      
 



§ 4. 
WYNAGRODZENIE i ROZLICZENIA 

 
1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w §1 i §2 przysługuje zapłata w 
wysokości ceny ofertowej: 
brutto…………………………..(słownie złotych:….……………..........…..................) 
w tym podatek VAT: …...... 
 
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, tj. w tym koszt dostawy, transport, montażu i uruchomienia sprzętu, a 
także przeszkolenia obsługi.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo 
wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.  

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki 
ustawowe.  

5. Zapłata za realizację zamówienia zgodnie z umową nastąpi w formie przelewu na 
rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………….. 
 

 
§ 5. 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 
 
1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy przez okres  .... miesięcy, 

liczony od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru przedmiotu dostawy i przekazania 
do eksploatacji.  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia: 

1) protokół odbioru technicznego, 
2) atesty na wbudowane materiały i urządzenia, 
3) instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim, 
4) karty gwarancyjne, 
5) certyfikaty. 

3. Udzielona gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły związane z 
     funkcjonowaniem urządzenia. 
4. Wykonawca zapewnia dwa bezpłatne przeglądy gwarancyjne rocznie przez cały okres 

trwania umowy gwarancyjnej. 
5. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy usterki sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do jej 

usunięcia w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia, a w przypadku niemożności usunięcia 
usterki w w/w czasie Wykonawca dostarczy i uruchomi sprzęt zastępczy o parametrach 
nie gorszych w terminie do 48 godzin od zgłoszenia usterki. 

6. Świadczenie serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części zamiennych do przedmiotu 
umowy przez cały okres eksploatacji, nie krócej jednak niż 8 lat od upływu gwarancji. 
Czas dostępu do serwisu  24 godziny na dobę. 

7. Wykonawca zgłoszenie usterek przyjmuje faksem pod nr ………………., telefonicznie pod 
nr ………….. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres………………   

8. W przypadku nie zachowania terminów określonych w § 5 pkt 5 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

 
 

 
 
 
 
 



§ 6. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
a) zostanie złożony do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie 
ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy albo zostaną podjęte czynności w celu 
rozwiązania jego przedsiębiorstwa,  
b) zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
3. Prawo odstąpienia od umowy, Zamawiający może wykonać w ciągu 14 dni zaistnienia 
okoliczności określonych w ust. 1. 
 

§ 7. 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w 
realizacji zamówienia; 

b) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy w razie odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca.   

 
§ 8. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Interpretacja zapisów niniejszej umowy będzie się odbywać przy uwzględnieniu 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty przetargowej Wykonawcy z 
dnia ……….. 2012 roku. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. Spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się 
rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać je będzie 
właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy w formie załączników jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
Zamawiający        Wykonawca 
 
 


