
        

 

 

Węgliniec, dnia 13.04.2014 r. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

Ul. Plac Wolności 1 

59-940 Węgliniec 

 

 

1/04/2014/ 
 ( nr  postępowania) 

   

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

z siedzibą w Węglińcu, ul.Pl. Wolności 1 

757712510,757712551,kultura.wegliniec@interia.pl 
( tel.  fax. e-mail) 

 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

ZAPRASZA 

 

Do złożenia oferty na zadanie zakup wyposażenia do Węglinieckiego Centrum Kultury w 

ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”, objętego PROW na lata 

2007 – 2013 

 

I.Opis sposobu przygotowania oferty; 

1.Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 

2.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 

oferty faksem na nr 757712551 lub pocztą elektroniczną na adres kultu-

ra.wegliniec@interia.pl 

3.Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie. 

4.Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 

5.Oferta ma obejmować całość zamówienia.  



II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Zakup wyposażenia do Węglinieckiego Centrum Kultury. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zaprosze-

nia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do Wę-

glinieckiego Centrum Kultury.   

4. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz wolny od obciążeń prawami osób  

trzecich. 

5. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie objęte było co najmniej 24 miesięcz-

nym okresem gwarancji i rękojmi. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym częścią zamówienia jest 

realizacja jednego zadania. 

III. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28.08. 2014 r. 

IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% 

V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówie-

nia, m.in. koszty transportu 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 30.04.2014 r., do 

godz. 13.oo. 

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. VI.1. nie będzie roz-

patrywana. 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed ter-

minem upływu jej składania. 

4. Osobą uprawniona  do kontaktu z Wykonawcami jest: 

Izabela Uśpieńska-Domagała, .ul.Pl. Wolności 1, tel.757236229, 662057232, 

 

                                              Izabela Uśpieńska-Domagała 

   (podpis pracownika merytorycznego)  

Załączniki: 

1. formularz oferty  

2.specyfikacja zadań  

 



Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące oferenta 

Nazwa :  ................................................................................................................. 

Siedziba;  ............................................................................................................... 

Nr telefonu /faks:  .................................................................................................. 

nr NIP...................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................... 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Zakup wyposażenia do Węgli-

nieckiego Centrum Kultury”  ( nr postępowania 1/04/2014) oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty  za następują-

cą cenę: 

 

Zadanie nr 1  

cena brutto. ___________ PLN , (słownie: __________________________ 

L.p. Nazwa Ilość Cena brutto za 

zestaw/szt. 

Wartość brutto 

1.  talerz płytki 110   

2. talerz głęboki 110   

3. talerzyk deserowy 110   

4. filiżanka + spodek 110   

5. łyżka 110   

6. widelec 110   

7. łyżeczka  110   

8. szklanka do napojów 110   

9. półmisek owalny- średnica 

min. 29x21 cm 

5   

10. półmisek owalny- średnica 

min. 32x23cm   

5   

11. salaterka kwadratowa 10   

12. miseczka ukośna 10   

13. patelnia elektryczna 1   

14. kociołek elektryczny do zup 2   



15. witryna grzewcza 2   

16. lodówko-zamrażarka 1   

17. witryna chłodnicza 1   

razem  

 

1.Termin realizacji zamówienia- 28.08.2014 r. 

Zadanie nr 2  

cena brutto. ___________ PLN , (słownie: __________________________ 

 

L.p. Nazwa Ilość Cena brutto za 

zestaw/szt. 

Wartość brutto 

1. laptop 3   

2. drukarka formatu A3 1   

3. urządzenie wielofunkcyjne 

formatu A4 

1   

4. aparat fotograficzny (+etui, 

karta graficzna) 

1   

razem  

 

Termin realizacji zamówienia- 20.06.2014 r. 

Zadanie nr 3  

cena brutto. ___________ PLN, (słownie: __________________________ 

L.p. Nazwa Ilość Cena brutto za 

zestaw/szt. 

Wartość brutto 

1.  Koło garncarskie 1   

razem  

 

1.Termin realizacji zamówienia- 28.08.2014 r.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i zobowiązujemy  

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w  

zaproponowanym przez zamawiającego terminie. 

 

_____________________ 

miejscowość i data sporządzenia oferty 

                                                                                         podpis osoby upoważnionej  

do występowania w imieniu Wykonawcy 



Załącznik nr 2  

Specyfikacja zadań realizowanych w ramach projektu „Zakup wyposażenia 

 do Węglinieckiego Centrum Kultury” 

 

Zadanie nr 1. Zakup wyposażenia kuchennego: 

1.a.Naczynia kuchenne: 

a) talerz głęboki- wykonany z białej porcelany- średnica: 22-23 cm, pokryty wytrzymał 

powłoką szklaną, wzmocnione brzegi; przystosowany do użytku w kuchenkach mikro-

falowych oraz zmywarkach gastronomicznych; 

b) talerz płytki- wykonany z białej porcelany- średnica: 23-25 cm, pokryty wytrzymałą 

powłoką szklaną, wzmocnione brzegi; przystosowany do użytku w kuchenkach mikro-

falowych oraz zmywarkach gastronomicznych; 

c) talerzyk deserowy- wykonany z białej porcelany- średnica: 16-18 cm, pokryty wy-

trzymałą powłoką szklaną, wzmocnione brzegi; przystosowany do użytku w kuchen-

kach mikrofalowych oraz zmywarkach gastronomicznych 

d) filiżanka- wykonana z białej porcelany, wysokość- min. 6 cm, średnica- 7-9cm. Pokry-

ty wytrzymałą powłoką szklaną, wzmocnione brzegi; przystosowany do użytku w ku-

chenkach mikrofalowych oraz zmywarkach gastronomicznych 

e)  spodek pod filiżankę- wykonany  z białej porcelany, średnica 9-13cm. Pokryty wy-

trzymałą powłoką szklaną, wzmocnione brzegi; przystosowany do użytku w kuchenkach 

mikrofalowych oraz zmywarkach gastronomicznych 

f) łyżka stołowa- długość 18-20cm,  materiał wykonania- stal nierdzewna; 

g) widelec- długość 18-20cm,  materiał wykonania- stal nierdzewna; 

h) nóż- długość 18-22cm,  materiał wykonania- stal nierdzewna; 

i) łyżeczka deserowa- długość 13-15 cm, materiał wykonania- stal nierdzewna; 

j) szklanki do napojów- wysokość- 12-15 cm, pojemność- 290-320ml, szkło białe, grube, 

k) półmisek owalny – średnica min. 29x21 cm; przystosowany do użytku w kuchenkach 

mikrofalowych oraz zmywarkach gastronomicznych; 

l) półmisek owalny- średnica min. 32x23cm, przystosowany do użytku w kuchenkach 

mikrofalowych oraz zmywarkach gastronomicznych 

m) salaterka kwadratowa- wysokość 3,5-4,5 cm; głębokość 8-9,5 cm; pojemność 0,1-0,2l; 

wytrzymała powłoka szklana; przystosowana do użytkowania w kuchence mikrofalowej 

n) miseczka ukośna- wysokość- 9-10 cm; głębokość- 15-17cm; pojemność- 0,2l; wy-

trzymała powłoka szklana; przystosowana do użytkowania w kuchence mikrofalowej 



1.b. Patelnia elektryczna- 1 szt. – wymiary: min. 70 x 76 x 85 cm; pojemność misy: min. 35l; 

wymiary misy wewnętrzne: min. 58 x 45 x 16cm; zasilanie / moc:   400V / 6kW; zakres tem-

peratury: 50-275°C. Misa na stabilnej konstrukcji nośnej, wykonana ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej; ręczny przechył misy. 

1.c. Kociołek elektryczny do zup- 2 szt.: pojemność 10 l; wysokość- min. 35 cm; średnica- 

min. 35 cm; napięcie -230 V; moc elektryczna: 0.4 kW. Pojemnik na zupy, pokrywa i pojem-

nik na wodę wykonane ze stali nierdzewnej; pokrywa z wycięciem na łyżkę, obudowa wyko-

nana z tworzywa wysokoudarowego, grzałka z termostatem, łyżka w komplecie. 

1.d. Witryna grzewcza- 2 szt., jednopoziomowa, elektryczna. Wymiary- min. 50 x 36 x 28 

cm, moc-25kW, zasilanie- 230V; wykonana ze stali chromowo-niklowej, termostatyczna re-

gulacja temperatury, w zestawie taca na wodę do nawilżania komory, temperatura w komorze 

maks. do 50 °C. 

1.e. Lodówko-zamrażarka – 1 szt.- kolor-biały; Wymiary: min. wysokość 180x szero-

kość 60x głębokość 65cm; Chłodziarka: pojemność użytkowa - min. min. 233l; roz-

mrażanie- system No-Frost; półki- szklane, min. 3; regulacja półek- tak; wyposażenie- 3 

balkoniki na drzwiach, pojemnik na jajka; zastosowane technologie:  

No-

Fros 

Zamrażarka: pojemność: min. 86l; zdolność zamrażania (kg/24h)- 14; rozmrażanie- system 

No-Frost; ilość szuflad- 3; Klasa energetyczna- A++.  

1.f. Witryna (szafa) chłodnicza- 1 szt.  Opis urządzenia: chłodzenie: obieg wymuszony; kor-

pus i wnętrze blacha lakierowana; termostat z automatycznym oszranianiem; samoczynne 

odparowanie skroplin; półki druciane plastyfikowane; wysokość półek dowolnie regulowana; 

drzwi przeszklone z szybą zespoloną; agregat chłodniczy wewnętrzny; kółka transportowe. 

Parametry techniczne: wymiary zewnętrzne (WxDxH): min. 62x59x202 cm; zasilanie: 230 

V; moc: 205 W; pojemność użytkowa: 400 l; liczba półek: min. 4 szt. 

Zadanie nr 2. Zakup sprzętu komputerowego: 

2.a.Drukarka formatu A3: 

a) technologia druku- atramentowa, 

b) maks. rozmiar nośnika- A3, 

c) rozdzielczość druku w czerni- min. 1200 x 6000 dpi, 

d) rozdzielczość druku w kolorze- min. 1200 x 6000 dpi, 

e) maks. szybkość druku mono- 30-35 str./min, 

f) maks. szybkość druku kolor- 22-27 str./min, 

g) gramatura papieru- 64 - 220 g/m², 

h) praca w sieci [serwer druku]- tak, 



2.b.Urządzenie wielofunkcyjne formatu A4: 

a) technologia druku- atramentowa, 

Drukarka: 

a) rozdzielczość w czerni- min. 600 x 1200 dpi, 

b) rozdzielczość w kolorze - min. 600 x 1200 dpi, 

c) Szybkość druku w czerni- min. 27 str/min, 

d) szybkość druku w kolorze – min.10 str/min, 

e) obsługiwane formaty nośników-A4,A5, A6, B5,B5 (ISO),B5 (JIS),C5 , legal, letter 

Skaner: 

a) typ skanera- stolikowy, 

b) rozdzielczość optyczna- 1200 x 2400 dpi 

c) maksymalny format skanowania- A4  

Kopiarka: 

a) rozdzielczość kopiowania- 1200 x 1200 dpi, 

b) zmniejszanie / powiększanie- 20- 400% 

Informacje dodatkowe: złącze USB 2.0, Wi-Fi, czytnik kart, praca w sieci.  

2.c.Aparat fotograficzny: 

a)  rozdzielczość- min. 16 mln pikseli 

maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia- 4608 x 3456 pikseli  

maksymalna rozdzielczość filmu- Full HD (1920 x 1080) 

b) Obiektyw: 

zbliżenie optyczne – 10x 

zbliżenie cyfrowe- 4x 

ogniskowa (dla 35 mm) – 25-250 mm 

c) zapis na kartach pamięci - SD, SDHC 

wielkość wbudowanej pamięci- min. 1,7 GB 

d) nagrywanie filmów z dźwiękiem 

e) informacje dodatkowe : 

stabilizator obrazu- optyczny 

Wi-Fi- tak 

odbiornik GPS- tak 

wielkość ekranu LCD- min. 3,5 cala 

menu w jęz. polskim 

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Technologia+druku&definitionId=503602940
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Rozdzielczo%C5%9B%C4%87+w+czerni&definitionId=1442244916
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Rozdzielczo%C5%9B%C4%87+w+kolorze&definitionId=1442244916
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Szybko%C5%9B%C4%87+druku+w+czerni&definitionId=1442257946
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Szybko%C5%9B%C4%87+druku+w+kolorze&definitionId=1442257946
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Z%C5%82%C4%85cze+USB&definitionId=320211948
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Maksymalna+wielko%C5%9B%C4%87+zapisywanego+zdj%C4%99cia+&definitionId=141354592
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Maksymalna+rozdzielczo%C5%9B%C4%87+filmu&definitionId=2139467420
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Zbli%C5%BCenie+optyczne&definitionId=141356494
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Zbli%C5%BCenie+cyfrowe&definitionId=141356482
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Ogniskowa+%28dla+35+mm%29&definitionId=141353998
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Zapis+na+kartach+pami%C4%99ci&definitionId=141354298


funkcje dodatkowe- obsługa poprzez dotykowy ekran, GPS - wbudowany odbiornik , Wi-

Fi, Bluetooth, automatyczny wybór programu tematycznego, technologia wykrywania ru-

chu, funkcja HDR, system operacyjny Android 2.3,  

f) wejścia / wyjścia  

wyjście HDMI- mini HDMI (typ C) 

złącze USB 2.0 

g) wyposażenie- akumulator litowo-jonowy EN-EL12, instrukcja obsługi w języku polskim, 

kabel USB, karta gwarancyjna, ładowarka, pasek. 

2.d. Laptopy- 3 szt. Procesor dwurdzeniowy z akceleracją graficzną; karta graficzna- pamięć 

karty graficznej współdzielona z pamięcią systemową; pamięć RAM- 4 GB,  DDR3, 1600 

MHz;  dysk twardy- 500 GB; ekran- rozdzielczość 1366 x 768 pikseli, rozmiar ekranu- „17” 

do „21”. Napęd, kamera: Rodzaj napędu- Super Multi DVD+/-RW/RAM, wbudowana kame-

ra- min. 0,9 mln pikseli.  Dźwięk: karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki- 2, 

wbudowany mikrofon. Komunikacja: karta sieciowa, karta bezprzewodowa Wi-Fi, Bluetooth,   

czytnik kart pamięci - 4 w 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC). Wyjścia / wejścia: złącze USB 2.0 – 

2, złącze USB 3.0- 1, wyjście HDMI, wyjście VGA, wejście do mikrofonu. System operacyj-

ny: Windows 8.1. , Windows 8 Professional, Wyposażenie:  zasilacz, bateria,  mysz przewo-

dowa.  

Zadanie nr 3. Zakup koła garncarskiego: 

Koło garncarskie nożne z miską: średnica koła zamachowego: 74- 82 cm, średnica toczka: 

25-30 cm; wymiary ławki: 11x38 cm; wysokość ławki: 60 -65cm; wykonanie- drewno lakie-

rowane. 

 

 

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=GPS%20-%20wbudowany%20odbiornik%20&definitionId=1948538080
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wi-Fi&definitionId=1948540088
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wi-Fi&definitionId=1948540088
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Bluetooth&definitionId=357292056
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=funkcja%20HDR&definitionId=1948603394
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Z%C5%82%C4%85cze+USB+2.0+&definitionId=141356554
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Rodzaj+nap%C4%99du&definitionId=357281450
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Karta+bezprzewodowa+Wi-Fi&definitionId=357290248
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Bluetooth&definitionId=357292056
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Czytnik+kart+pami%C4%99ci&definitionId=1707561032
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Z%C5%82%C4%85cze+USB+2.0&definitionId=357300656
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Z%C5%82%C4%85cze+USB+3.0&definitionId=357309870
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wyj%C5%9Bcie+VGA&definitionId=357331492
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=System+operacyjny&definitionId=1707111122
http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=System+operacyjny&definitionId=1707111122

