
Dzierżoniów, 28.05.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  Z-8/A/19 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:  

„Modernizacja systemu nagłośnieniowego scenicznego” 

 

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. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja systemu nagłośnieniowego scenicznego w Kinie Zbyszek, 
polegająca na dostawie sprzętu, jego montażu, podłączeniu, uruchomieniu, strojeniu systemu i przeszkoleniu 
personelu. 
Oferowany system nagłośnieniowy musi spełniać następujące wymagania: 
- system o źródle kolinearnym,  
- odpowiedni do użycia w profesjonalnych instalacjach stacjonarnych, jak również mobilnych, 
- zapewniający doskonałe brzmienie oraz dużą głośność, w połączeniu z minimalną widocznością całego 
systemu.  
Ponadto oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz wyprodukowany nie później niż w 2018r. 
Powinien posiadać stosowne atesty. 
Dostarczony system nagłośnieniowy musi być zintegrowany i kompatybilny z już istniejącą infrastrukturą tj. 
kolumnami niskotonowymi L-Acoustics SB18i i wzmacniaczem LA8. 

2.2. Wykaz sprzętu 

a) 2 zestawy głośnikowe niskotonowe wyposażone co najmniej w 2 głośniki o średnicy nie mniejszej niż 12 cali 
każdy.  

Parametry: 

Skuteczność pojedynczego zestawu nie mniej niż 135 dB (peak @1m, mierzone w półsferze za 
pomocą szumu różowego o współczynniku 
szczytu 4) 

Dolna częstotliwość graniczna (-10dB) nie większa niż 40 Hz 

Szerokość zestawu nie większa niż  40 cm 

Wysokość zestawu nie większa niż 100 cm 

 
b) 2 zestawy głośniowe średnio-wysokotonowe 

Parametry: 

Skuteczność nie mniej niż 135 dB (peak @1m, mierzone w polu 
swobodnym za pomocą szumu różowego o 
współczynniku szczytu 4) 

Pasmo przenoszenia (-10dB) nie mniej niż 90 Hz - 20kHz 

Szerokość zestawu nie więcej niż 20cm 

Wysokość zestawu nie większa niż 210 cm 

Kąt propagacji poziomej nie mniej niż  140 stopni 

kąt propagacji pionowej w zakresie 25-30 stopni 

Zestawy głośnikowe średnio-wysokotonowe powinny posiadać możliwość fabrycznego montażu na zestawach 
głośnikowych niskotonowych. 
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c) wzmacniacz – 1 szt. 

Dedykowany do całego systemu kolumn wzmacniacz wyposażony w procesor DSP  

Parametry: 

Rozdzielczość Nie mniej niż 32-bity 

Częstotliwość próbkowania Nie mniej niż  96 kHz 

Filtry realizowane w algorytmach FIR i IIR 

Niezależne kanały wyjściowe Nie mniej niż 4 o mocy 1000 W każdy, przy 4 lub 8 Ohmach 
(@1%THD) 

Pasmo przenoszenia Nie mniej niż  20Hz – 20 kHz (+/- 0,5 dB @8 Ohm) 

Interfejs Dante lub AVB Nie mniej niż 4-kanałowy 

Wyświetlacz LCD na przednim panelu urządzenia 

Oprogramowanie do zdalnego sterowania za pomocą komputera PC 

d) pokrowce transportowe na wszystkie kolumny 

e) podstawy dla kolumn 

e) okablowanie o długości 10 i 20 metrów przewody głośnikowe, 10 metrów przewody sygnałowe. 

f) montaż, podłączenie, uruchomienie, strojenie systemu i przeszkolenie personelu. 

2.3. Wykonawca jest zobowiązany podać parametry techniczne oferowanego sprzętu w formularzu ofertowym. 
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert sprzętu używanego. 
2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.6. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o podpisaną umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 
2 do zapytania ofertowego. 
2.7. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.  
2.8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia przed złożeniem oferty 
oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. 
2.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania 
przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert) oraz odrzucenia ofert niekompletnych. 

3. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Termin i warunki płatności: 

Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego 
oraz po protokolarnym końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia. 
Zapłata za realizację zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze.  

5. Termin związania ofertą wynosi 21 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym                                 
w zapytaniu ofertowym. 

6. Okres gwarancji : minimum 24 miesiące. W przypadku jednak, gdy producent udzieli gwarancji dłuższej niż 24 
miesięcy, wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta. Okres gwarancji biegnie od daty 
podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca określa  okres gwarancji w formularzu 
ofertowym. W przypadku braku złożonej deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, zamawiający 
przyjmie do umowy wymagany 24 miesięczny okres gwarancji i rękojmi. 

7. Kryterium oceny ofert: 

Na potrzeby niniejszego zamówienia Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za 
dane kryterium 

1. Cena (C) 90% 90 punktów 

2. Deklarowany okres 
gwarancji jakości i 
rękojmi za wady (G) 

10% 10 punktów 

 



Oferty oceniane będą według wzoru: (Cmin/Cb x 90% + Gb/Gmax x 10%) x 100 = ilość punktów, gdzie: 
 
Cmin  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;                                                                                                        
Cb        – cena oferty badanej;                                                                                                                                        
Gb       – okres gwarancji w ofercie badanej;                                                                                                             
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych;                                                                           
100  – stały wskaźnik. 
 
Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT. 
 
Zamawiający, przy obliczaniu wartości punktów, dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku – 
jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) będzie mniejsza od 5, wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli 
cyfra jest równa lub większa od 5, wynik zostanie zaokrąglony w górę.  

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 24 miesiące. 

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę 
okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.  

8. OFERTĘ PROSIMY PRZESŁAĆ: 

8.1. pocztą elektroniczną na adres e–mail: przetargi@dok.pl lub dostarczyć na adres Zamawiającego: ul. 
Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów w nieprzekraczalnym terminie do 11.06.2019 r. do godz. 13.00. Decyduje data 
i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane; 

8.2. na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (załącznik nr 1) wraz z niezbędnymi załącznikami: 

a) pełnomocnictwo do podpisywania ofert (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż upoważniona 
do reprezentowania Wykonawcy), 

b) podpisany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
c) wyciąg z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

8.4. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

8.5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. OTWARCIE OFERT 
9.1. Otwarcie ofert nastąpi 11.06.2019 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 3. 
9.2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie umieszczona w BIP DOK. 
 

10. Informacji udziela: 

-  w kwestiach technicznych – Jacek Jaroszewski pod adresem e-mail: hydroakustyk@dok.pl, 

- w kwestiach formalnych – Renata Łazor pod adresem e-mail: renata@dok.pl 

11. Informacje dot. ochrony danych osobowych 

11.1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Zamawiający informuje, 
że Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej. 

11.2. Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu 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 (zwanego dalej „RODO”), informuje, że Zamawiający będzie przetwarzał przekazane przez Wykonawcę 
dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób 
upoważnionych przez niego do podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz dane 
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osobowe podwykonawców, a związanych z realizacją przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym 
dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

11.3. Wykonawca ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w 
postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i/lub 14 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. 

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane   w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, 
Wykonawca jest zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia zawarty jest w 
treści formularza ofertowego. 
 

12. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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”, Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzierżoniowski Ośrodek Kultury z siedzibą w 

Dzierżoniowie (58-200) przy ul. Świdnickiej 23, reprezentowany przez Dyrektora Krzysztofa Tokarskiego, tel. 
74 6464660, e-mail: dyrektor@dok.pl; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury jest Pani Urszula Trela, tel. 
746464660, e-mail: dok@dok.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO celem związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego prowadzonego w procedurze zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO celem zawarcia umowy oraz jej realizacji, 

- art. 6 ust. 1 lit f) RODO celem weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, a także 
zabezpieczenia  i dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji 
umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym Administrator jest 
zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe 
powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte 
wykonanie umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, a 
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego 
lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy. 

7. Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 



 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

13. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – wzór umowy 


