Dzierżoniów dnia, 1 sierpnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr Z-11/A/18
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot
zamówienia: „Wykonanie mozaiki upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości”
1. 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
2. Szczegółowe warunki zamówienia:
2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie muralu w technice mozaiki
ceramicznej na elewacji budynku przy ul. Krasickiego 2 w Dzierżoniowie.
2.2. Zakres prac:
• wykonanie cokołu o wysokości 60 cm, grub. 4-5 cm, na całym przebiegu elewacji
budynku 25 mb. od strony ul. Krasickiego, z granitu o fakturze płomieniowanej z
prostokątnych płyt w układzie pionowym, zwieńczonych cokołową odsadzką, cokół ma
być odwzorowaniem cokołu na budynku ratusza, który powinien posłużyć Wykonawcy
jako wzór,
• wykonanie muralu o wymiarach 5 x 2,5 m zgodnie z projektem wykonanym na
podstawie złożonej w ofercie koncepcji,
• wykonanie muralu z materiałów własnych także obejmuje przygotowanie podłoża,
• prace elektryczne, tj. wykonanie podświetlenia mozaiki ujętego z projekcie.
2.3. Koncepcja plastyczna muralu powinna zawierać:
• napis informujący o setnej rocznicy odzyskania niepodległości,
• herby Dzierżoniowa i Starostwa Dzierżoniowskiego,
• napis Dzierżoniów i rok wykonania – 2018,
• elementy charakterystyczne dla architektury Dzierżoniowa, mury obronne, ratusz,
wieże kościołów, wieżę ciśnień, obrys powiatu dzierżoniowskiego,
• kolorystykę narodową.
2.4. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji zamówienia przed złożeniem
oferty.
2.5. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych tj. na wykonanie mozaiki i oświetlenia lub na
wykonanie cokołu.
3. Termin realizacji zamówienia: 31 października 2018 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu:

4.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie, jeśli autor – a w
przypadku zespołu autorskiego przynajmniej jedna osoba – jest absolwentem:
• krajowej lub zagranicznej wyższej szkoły nauk plastycznych lub zagranicznych,
• wydziałów plastycznych innych uczelni krajowych lub zagranicznych,
• wydziałów architektury uczelni krajowych lub zagranicznych.
4.2. Wykonawca może złożyć w ofercie tylko jedną koncepcję plastyczną.
4.3. Zamawiający wymaga, by osoby które Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu
zamówienia zostały przez niego zatrudnione na podstawie umów o pracę lub zostały z nimi
zawarte stosowne umowy cywilnoprawne.
Wykonawca winien złożyć oświadczenie Wykonawcy, w którym stwierdza on, iż osoby które
będą wykonywały przedmiot zamówienia określony w przedmiarze robót będą zatrudnione
na podstawie umów o pracę lub zostaną z nimi zawarte stosowne umowy cywilnoprawne.
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia innych
dowodów potwierdzających fakt zawarcia z osobami wykonującymi przedmiot zamówienia
odpowiednio umów o pracę lub umów cywilnoprawnych

5. Kryterium oceny ofert:

Walory artystyczne – 60%
Cena – 40%

6. Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy
7. Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e–mail: dok@dok.pl lub w formie
papierowej (pocztą, kurierem lub osobiście) do siedziby Zamawiającego na adres:
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów,
pok. 10 (sekretariat), I piętro - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00. Ofertę proszę przysłać
na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
wraz z niezbędnymi załącznikami oraz z zaakceptowanym wzorem umowy (załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego).
Otwarcie ofert nastąpi 14 sierpnia 2018 r. o godz. 12:15.
8. Informacji udziela:
Krzysztof Tokarski, e-mail: dyrektor@dok.pl
Załączniki:
1) załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
2) załącznik nr 2 – zdjęcia elewacji Krasickiego 2 ze wskazaniem umiejscowienia mozaiki (1
szt.), zdjęcia cokołu na ratuszu (2 szt.),
3) załącznik nr 3 - wzór umowy,

4) załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób, które będą wykonywały
przedmiot zamówienia.

