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                                           Sławno, dnia 11.05.2022r.  

 

Zapytanie ofertowe 
na zadanie pn. „ Zakup strojów ludowych  dla wielopokoleniowego zespołu ”Kozenianka”                     

z Kozenina” 

 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawa 
zamówień publicznych (Dz.U.z 2021r. poz.1129 z późn.zm.), ponieważ szacunkowa wartość 

zamówienia nie przekracza 130 000 zł. netto 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury 
 

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zadanie: 

 pn. „ Zakup strojów ludowych dla wielopokoleniowego zespołu ”Kozenianka” z Kozenina” 
 

w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach 

programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska 2022. 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

                    Gminny Ośrodek Kultury 

                    Siedziba: 26 -332 Sławno ul. Zielona 2, powiat opoczyński, woj. łódzkie 

                    tel. 44 755 18 52  

                    NIP  768-17-36-549 REGON 100131041,   

                     e-mail: gok.slawno@wp.pl 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotemniniejszego zamówienia jest „ Zakup strojów ludowych dla 

wielopokoleniowego zespołu ”Kozenianka” z Kozenina” 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje wykonanie: 

 1.Koszula damska  haftowana   - 10 sztuk                                                                                                             

2. Obuwie damskie- czarne, skóra   - 10 par                                                                                                  

3. Wełniak z zapaseczką  - 10 sztuk                                                   
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Rozmiary strojów należy dokonać wg indywidualnych pomiarów. Krój strojów i dobór tkaniny, z 

której zostaną uszyte, oraz zdobienia i hafty powinny być zgodne z tradycją regionu opoczyńskiego i 

konsultowane z etnografem. 

3. Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca. 

Miejsce dostawy Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie, ul. Zielona 2, 26-332 Sławno 

WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące: 

 zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: 

          Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.  

 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 

ile to wynika z odrębnych przepisów 

          Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie  

  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

          Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie  

 zdolności technicznej lub zawodowej: 

          Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie  

2. Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia. 

3. Ofertę należy złożyć  zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy –  

    do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

4.  RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  

WYBORZE  OFERTY 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował jednym kryterium oceny ważnych ofert:  

    - najniższa  cena  - waga – 100 % 

   Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

   Wg kryterium ceny: 

Px =  N : W  x Z 

 Px  -   ilość punktów przyznanych danej ofercie  za cenę  ( brutto )           

 N   -   najniższa cena  ( brutto ) z zaoferowanych   

 W  -   cena ( brutto )   z badanej oferty    

  Z   -   znaczenie czynnika  (100 %)          

    Kryterium oceny oferty jest obowiązująca wykonawcę  cena brutto. 
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2.  Proponowana cena  brutto winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy  

      kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

1. Cena brutto może być tylko jedna, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert 

częściowych. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.  

  Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.  

5. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA  
 Termin wykonania  przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę do dnia 15.09.2022r. 
 

6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 20.05.2022r. 

     do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 

    Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie ul. Zielona 2  z dopiskiem:   

Oferta w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  na  

„Zakup strojów ludowych  dla wielopokoleniowego zespołu ”Kozenianka” z Kozenina”. 

 
 „Nie otwierać przed  20.05.2022r. do godz. 12:30” 

 

Oraz nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy ( dopuszcza się odcisk pieczęci). 

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert lub  

       opisana niezgodnie z opisem powyżej zostanie   zwrócona bez otwierania Wykonawcy  

       i nie będzie podlegała ocenie.  

3.  Wykonawca może  złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Otwarcie złożonych  w postępowaniu ofert nastąpi  dnia 20.05.2022r. godz. 12:30 

      w siedzibie zamawiającego: 

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie, ul. Zielona 2, 26-332 Sławno   

5.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6.  Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.  

7.  Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy.  

8. Formularz  ofertowy  musi  być  opatrzony pieczątkami firmy i podpisami osoby/osób         

       uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu   

       określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie  właściwym dla formy organizacji  

      wykonawcy. 

9. Oferta  powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.   
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7. OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA: 

 Zuzanna Broszczyk  tel. 44 7551852 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

     Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia  

      zgodnie z wymogami zamawiającego wraz z najnizszą ceną. 

9. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Wykonawca może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją 

      ofertę. 

2. W przypadku, gdy kilku Wykonawców złoży ofertę z taką samą – najniższą ceną, Zamawiający  

     poprosi tylko tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.  

3. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek 

     bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku – w terminie do 14 dni  -  

     po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego faktury/rachunku za faktycznie zrealizowaną  

    dostawę. 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym 

dla formy organizacji oferenta. 

 

10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Wykonawca zostaje związany ofertą ( ważność oferty) przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. UNIEWAŻNIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, JEŻELI: 

1. Nie złożono żadnej oferty. 

2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

        Zuzanna Broszczyk 
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie 

Tel. /44/7551852 
 

Załącznikiem do niniejszego zapytania  jest  
- formularz ofertowy,   
- projekt umowy 
 


