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ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP/4/2022 
 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 
130 000 zł, Zamawiający - WOLSKIE CENTRUM KULTURY w Warszawie zwraca się z zapytaniem 
ofertowym o cenę na:   
 

Usługę dostawy i montażu urządzeń do rozbudowy systemu mechaniki sceny zamontowanej w 

Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku im. Generała Józefa Sowińskiego, przy ul. Elekcyjnej 

17 w Warszawie oraz wykonania prac według zakresu przygotowanego przez Zamawiającego w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

 
1. Zamawiający: Wolskie Centrum Kultury ul. Obozowa 85, 01-425 Warszawa 

 
Przedmiot zamówienia:   
Usługę dostawy i montażu urządzeń do rozbudowy systemu mechaniki sceny zamontowanej w 
Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku im. Generała Józefa Sowińskiego, przy ul. Elekcyjnej 
17 w Warszawie oraz wykonania prac według zakresu przygotowanego przez Zamawiającego w 
opisie przedmiotu zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia dostawa i montaż: do 22.04.2022 r. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu:  
Wykonawcy winni posiadać:  
Doświadczenie i kompetencję w zakresie świadczenia tego rodzaju usługi, zdolności techniczne i 
zawodowe, wykwalifikowaną kadrę która dokonuje montażu urządzeń przy zachowaniu 
rygorystycznych zasad BHP i PPOŻ. Posiadać własny transport i zaplecze sprzętowe, techniczne 
umożliwiające realizację napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 

 
3. Sposób przygotowywania oferty 

1) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem). 
2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis 
„Zapytanie ofertowe nr ZP/4/2022 na: Usługę dostawy i montażu urządzeń do rozbudowy systemu 
mechaniki sceny zamontowanej w Amfiteatrze Wolskiego Centrum przy ul. Elekcyjnej 17” ofertę 
należy złożyć drogą elektroniczną na adres: s.maleszewski@wck-wola.pl  
3) oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi załącznik nr 2. 
4) do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3). 
 

4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: 
     Cena 100 % 
      

5. Zawarcie umowy: 
1) wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o jego wynikach. 
2) po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany o 

wyborze jego oferty. 
3) miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą. 
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4) w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5) zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej. 
 

 
6. Forma komunikacji z Zamawiającym: 

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela p. Sebastian Maleszewski email: 
s.maleszewski@wck-wola.pl tel. 669 832 993 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.  
 

7. Termin składania ofert: 18 marzec 2022 r.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
 

I. Przedmiot zamówienia stanowi:  
 
Usługa dostawy i montażu urządzeń do rozbudowy systemu mechaniki sceny zamontowanej w 
Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku im. Generała Józefa Sowińskiego, przy ul. 
Elekcyjnej 17 w Warszawie oraz wykonania prac według zakresu przygotowanego przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Termin realizacji zamówienia dostawa i montaż: do 22.04.2022 r. 
 

Szczegółowy opis zakresu dostawy i montażu oraz prac związanych z mechaniką sceny Amfiteatru 
Wolskiego Centrum Kultury w Parku im. Generała Józefa Sowińskiego, przy ul. Elekcyjnej 17 w 
Warszawie: 

 

Opis Szt.  

Dostawa:  Krata quadro 290mm ścianka 3mm, 1m, elementy do włączenia krat pomiędzy 
inne odcinki krat. Uwaga! kraty muszą pasować do obecnych.  
 
Montaż: demontaż obecnych mostów ich rozłożenie, zamontowanie nowych odcinków. 
Przeniesienie punktów podwieszenia i ponowne próby obciążeniowe. 

     7,00  

Dostawa:  Wieszak dla powieszenie krat do łańcucha wciągarek, wieszak dostosowany do 
obecnie istniejących krat, wykonany w postaci aluminiowej belki z obejmami i oczkiem. 
Wieszak posiadać musi certyfikat CE.  
 
Montaż: montaż wieszaków na kratach, wykonanie prób obciążeniowych. 

     5,00  

Dostawa:  Wciągarka o udźwigu 500 kg, standard wykonania -  D8+, wyłączniki krańcowe, 
sterowanie niskonapięciowe 42 V, łańcuch w kolorze czarnym 20 mb, obudowa wciągarki 
w kolorze czarnym, zasobnik na łańcuch w kolorze czarnym, hak obrotowy w obudowie 
wciągarki, masa własna wciągarki wraz z łańcuchem – max. 37 kg. Szczelność obudowy IP 
65. Wciągarki posiadać muszą certyfikat CE.  
 
Montaż: wykonanie okablowania do wciągarek, kable zakończone złączami. Kable 4x2.5 w 
izolacji gumowej, linka ułożone w obecnych trasach. Powieszenie wciągarek ze zmianą na 
tymczasowe sterowanie DC. Musi być możliwość powrotu do sterowania LVDC w 
przyszłości. Po montażu należy wykonać próby obciążeniowe oraz przeprowadzić odbiór 
UDT wciągarek. Koszt procedury administracyjne odbioru UDT pokrywa Zamawiający. 

     4,00  

Dostawa:  Zawiesie 500kg do podwieszenia wciągarki. Zawiesie zaprojektowane i 
wykonane tak aby dostosować się do istniejącej konstrukcji kratownicowej. Zawiesie 
posiadać musi certyfikat CE i odpowiedni współczynnik bezpieczeństwa.  
 
Montaż:  Montaż na instalacji kratownicowej, wykonanie prób obciążeniowych. 

     4,00  

Montaż:  Przeniesienie 4 wciągarek 250 kg  z ostatniego mostu na cztery wcześniejsze 
mosty - tak by każdy most posiadał cztery wciągarki 250kg. Wykonanie prób 
obciążeniowych. 

     1,00  

Demontaż horyzontu, przecięcie go i podszycie na miejscu. 
 
Montaż:  Podział materiału horyzontu na dwie części z zakładem pośrodku.  

     1,00  
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II. Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Dostawę i montaż systemu rozbudowy mechaniki sceny oraz związanego z tym zakresu prac; 
2. Podłączenia urządzeń do istniejącej mechaniki sceny amfiteatru oraz instalacji elektrycznej; 
3. Uruchomienia nowego (serwisowego) zainstalowanego sprzętu wraz z istniejącymi 

urządzeniami mechaniki sceny amfiteatru; 
4. Wykonania prób i pomiarów elektrycznych zainstalowanych nowych urządzeń mechaniki 

sceny amfiteatru, potwierdzonych odpowiednim protokołem/sprawozdaniem; 
5. Opracowania instrukcji obsługi oraz dokumentów odbiorowych, przeprowadzenia szkolenia z 

podstaw obsługi nowych urządzeń mechaniki sceny amfiteatru dla wyznaczonych 
pracowników; 

6. Uporządkowania terenu po zakończeniu prac i przywrócenie do stanu pierwotnego terenów 
sąsiednich, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt, 
odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, dróg, nawierzchni lub instalacji; 

7. W cenie oferty firma zapewni przeglądy w okresie zaoferowanej gwarancji wraz z wymianą 
materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymogami urządzeń;   

8. Przeprowadzania w okresie trwania gwarancji badań zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa; protokoły z badań należy przekazać do Działu Technicznego WCK; 

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu ofertowym:  

O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki: 

a. Wykonawca zapewni dostawę i montaż nowych urządzeń, 
b. Wykonawca zapewni okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń zgodnie z wymogami 

zakupionego i zamontowanego sprzętu, 
c. Oferowane przez Wykonawcę urządzenia do rozbudowy mechaniki sceny amfiteatru muszą 

być fabrycznie nowa, spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na 
rynku unijnym oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji. 

d. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty takie jak np.: certyfikaty, atesty, 
świadectwa, karty wyrobu, opis techniczny lub funkcjonalny, katalog, karty katalogowe 
producenta potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów (wskazujące w szczególności 
na oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu 
lub inne istotne), pozwalające na identyfikację i ocenę zgodności oferowanego produktu oraz 
jego parametrów zgodnie z zapytaniem ofertowym, 

e. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

f. świadczą usługi na najwyższym poziomie, co poświadczają przykładowymi referencjami, 
g. posiadają sprzęt, doświadczenie, zdolności do naprawy i serwisowania zainstalowanych 

urządzeń, 

h. używają bezpiecznego sprzętu dla zdrowia przy zachowaniu rygorystycznych zasad BHP i 
PPOŻ, 
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IV. Informacje dodatkowe: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

 

Termin realizacji zamówienia dostawa i montaż: do 22.04.2022 r. 
 
    *Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania wykonania usługi w związku z 
działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie wytycznych dla Placówek 
Kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Wolskie 

Centrum Kultury dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu 

udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, a dotyczącego: 

Usługi dostawy i montażu urządzeń do rozbudowy systemu mechaniki sceny zamontowanej w 

Amfiteatrze Wolskiego Centrum przy ul. Elekcyjnej 17” 

składamy ofertę o następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto: zł. 

      Stawka podatku VAT: ………. %. Cena brutto: zł. 

Słownie:  

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

 

4. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni  

5. Oświadczamy, iż podany w treści oferty e-mail zobowiązujemy się utrzymywać 

w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

 

 

 
 (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

……………………………………………………………. 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

l .  Oświadczam, że: 
Na podstawie przedstawionych mi informacji zawartych w zapytaniu ofertowym jestem w stanie 
zrealizować przedmiot zamówienia. 
2. Oświadczam, że  
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości; 
5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
6) nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia; 
7) ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie przedmiotu umowy w 

formie kar umownych. 
 

 

 

 

 
(miejscowość, data) 

 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 


